
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أطروحة تقدمت بها الطالبة 

فخرية علي أمين حاتم 
 

الى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة بغداد 
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في 

التاريخ الحديث 
 

 
 

                              باشراف 
االستاذ الدكتور 

سامي القيسي 
 

 2005                            تشرين أالول     1426       رمضان
     

التطورات السياسية في الهند من 
1984 –   1995 

 ( (دراسة تاريخية
 

 شكرا لمن أرسل لنا الرسالة العلمية لننشرها في مكتبتنا، مكتبة فلسطين للكتب المصورة
https://palstinebooks.blogspot.com



 

 رقم الصفحة العنوان التسلسل
 خ -أ  المقدمة -۱
 ٤ – ۱ المدخل التاريخي -۲
۳-   

 : ألتطورات السياسية في الهند من االستقالل                                                  الفصل االول
 ۱۹۸٤ – ۱۹٤۷حتى عهد راجيف غاندي                   

 
                              : الهند خالل مرحلة حكم جواهر الل نهرو                                                                                         المبحث االول

 ۱۹٦٦ -۱۹٤۷من                     
 انديرا                                                                                            : الهند  في  المرحلة  االولى  لحكمالمبحث الثاني 

   ۱۹۷۷-۱۹٦٦غاندي                      
 :مرحلة حكم حزب المعارضة الجاناتا عام   المبحث الثالث

                     ۱۹۷۷ - ۱۹۸۰    
 رحلة الثانية من حكم أنديرا : الهند  في الم المبحث ألرابع 

   ۱۹۸٤ -۱۹۸۰غاندي                      
 

 
٥- ۳۸ 

٤-   
 ۱۹۸۹ -۱۹۸٤: راجيف غاندي في السلطة الفصل الثاني

 
 : الخطط و البرامج العامة لحكومة راجيف  المبحث االول

 غاندي.                    
 

 اندي:السياسة الخارجية لحكومة راجيف غ المبحث الثاني
 

 :  تأثير امتالك  السالح  النووي في         المبحث الثالث 
 الباكستانية –العالقات الهندية                       

 
 : تدهور وسقوط حكومة راجيف غاندي المبحث الرابع

 

 
۳۹ -۷۰ 

٥-    
 : مرحلة عدم االستقرار السياسي في الهند  الفصل الثالث

                    ۱۹۸۹ – ۱۹۹٥ 
 

 .۱۹۹۱ -۱۹۸۹: مرحلة الحكومة االنتقالية المبحث االول
 
 

 
۷۱-۱۱۲   



  
 ۱۹۹٥-۱۹۹۱: مرحلة حكم ناراسيمهاراو  المبحث الثاني 
 

:  المش��اكل المس��تحكمة ف��ي الهن��د وكيفي��ة               المبح��ث الثال��ث
 معالجتها من الحكومات الهندية المتعاقبة .

 
 :المبحث الرابع

 التغييرات التي طرأت على النظام السياسي الهنديأهم   -۱
 دور الهند في النظام العالمي الجديد  -۲
 

 

 :الهند وعالقاتها الدولية في مرحلة التسعينياتالفصل الرابع -٦
 

 العالقات االقليمية  : المبحث االول
 

 مع دول اواسط اسيا  -: العالقات الهندية  المبحث الثاني
 

 مع دول غرب آسيا و       -العالقات الهندية  :  المبحث الثالث
 قارة افريقيا                      

 
 مع الدول الكبرى ومع  –: العالقات الهندية  المبحث الرابع

 دول أوربا                     
 

۱۱۳- ۱٥۸ 

 الخاتمة -۷
 

۱٥۹- ۱٦۱ 

 المصادر -۸
 

۱٦۲- ۱۸٥  

 المالحق -۹
 

۱۸٦- ۱۹۰ 

   
 
 
 
 
 

 



 مقدمةال
             

تنبع  أهمية الهند كونها  تشكل  ق�وة  أقليمي�ة ف�ي منطق�ة جن�وب              
اس���يا تل����ك المنطق����ة الت����ي تع����د م���ن المن����اطق الش����ديدة الخط����ورة عل����ى     

المستوى العالمي.االمر الذي يعطي الهند دوراً بارزاً على المسرح االمني 
 واالقتصادي والتكنو لوجي . 

 
كما تبرزأهمية  الهند أنها أقامت واحدة من التجارب الرائدة في              

العالم الثالث من حيث مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية وإثبات وجهة 
نظ��ر إمكاني��ة ال��دول النامي��ة  ف��ي ان تك��ّون ديمقراطي��ة مس��تقرة ول��يس كم��ا 

في ه�ذا  اشاع الغرب من وجهات  نظر خاطئة في عدم أهلية الدول النامية
المج��ال . اذ اٌس��تطاعت ان تحتض��ن المالي��ين م��ن المس��لمين وغي��رهم  م��ن 
الطوائ��ف  الديني��ة  والعرقي��ة . وه��ذا دلي��ل عل��ى ت��وافر الحماي��ة القانوني��ة 
واالجتماعي���ة  له���م ، مم���ا يعن���ي نجاحه���ا ف���ي تحقي���ق االن���دماج  ال���وطني 

م�ع للسياسات الهندية على ال�رغم م�ن وج�ود بع�ض المش�اكل الت�ي تس�تجد 
 كل متغير . 

 
إن نج���اح التجرب���ة البرلماني���ة الهندي���ة يط���رح حقيق���ة ان ال���نظم              

الديكتاتورية والشمولية ليس�ت ق�دراًً◌ معلق�اً ف�ي اعن�اق الش�عوب الفقي�رة ، 
وفي هذا الصدد نجد ان ابرز النتائج االيجابية للتجربة الهندية هو تحيي�دها 

الحي��اة السياس��ية الهندي��ة . وان  وتحجيمه��ا ل��دور المؤسس��ة العس��كرية ع��ن
اعتماد الهند على التعددية الحزبية منذ االستقالل أدت ال�ى تعزي�ز ش�رعية 
 النظام السياسي من خالل االنتخابات البرلمانية والتداول السلمي للسلطة . 
كم�ا ان التجرب��ة البرلماني�ة الهندي��ة أظه�رت ارتفاع��اً ف�ي مؤش��رات التنمي��ة 

سياس��ية ال��ى جان��ب االرتف��اع ف��ي مؤش��رات التنمي��ة وزي��ادة  المش��اركة ال
 االقتصادية واالجتماعية . 

 
فاالقتصاد الهندي من ب�ين أس�رع االقتص�اديات نم�واً ف�ي الع�الم              

من���ذ مطل���ع التس���عينيات م���ن الق���رن الماض���ي وذل���ك م���ع ب���دء برن���امج    
 ن الشركاتاالصالح الهيكلي للدولة. فضال عن تزايد القدرات التنافسية بي

 
 أ



الهندية لكثير من الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية باالضافة الى اتب�اع 
الهند سياسة دولي�ة تس�عى م�ن ورائه�ا ال�ى االف�ادة ال�ى واس�تغالل االوراق 

 المتاحة كافة في عالقاتها االقليمية والدولية . 
 

ه���ذه      وتنب���ع اهمي���ة دراس���ة التط���ورات السياس���ية ف���ي الهن���د ف���ي            
المرحل��ة ال��ى ك��ون منطق��ة جن��وب ش��رق اس��يا ل��م تع��د منطق��ة منعزل��ة ع��ن 
التط��ورات السياس��ية والدولي��ة الت��ي تحص��ل ف��ي دول غ��رب اس��يا ومنطق��ة 
الخل���يج العرب���ي المج���اورتين لهم���ا والت���ي تع���د م���ن اكث���ر المن���اطق غي���ر 

المنطقة المستقرة في العالم باٌنعكاساتها السلبية المحتملة التي تتأثر بها هذه 
، والس��يما تل��ك الجوان��ب الت��ي تتعل��ق بمش��اكل االره��اب والتط��رف ال��ديني 

 التي ستؤثر في هذه الساحة االستراتيجية كمحور للتجارة الدولية .
  

من هنا جاء التركيز على العالقات الدولية واالقليمية ب�ين الهن�د              
عل�ى الس�احة الدولي�ة ودول العالم االخرى بما يتفق والمستجدات الحاصلة 

إذ ان ه���ذه االق���اليم ومنه���ا الهن���د ت���دخل ض���من نط���اق المص���الح الحيوي���ة 
للوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة وعل�ى وج��ه الخص�وص ف�ي المس�ائل االمني��ة 
ومن ثم المصالح االقتص�ادية . له�ذا تج�ددت مص�الحها ف�ي من�ع قي�ام دول�ة 

االمريك�ي معادية لها للس�يطرة عل�ى ش�رق اس�يا وض�مان حري�ة الوص�ول 
 من والى دول المنطقة . 

 
إن التط���ورات المس���تجدة الت���ي ط���رأت بش���كل متالح���ق عل���ى             

االس�رائيلية وخاص�ة ف�ي بداي�ة  –االمريكية ، والهندي�ة  –العالقات الهندية 
مرحل����ة التس����عينيات م����ن الق����رن الماض����ي س����تقلب م����وازين المص����الح 

دة  س��باق التس��لح ف��ي االس��تراتيجية ف��ي منطق��ة جن��وب اس��يا ، وت��ؤجج ح��
االسرائيلية وتعاونهما العسكري في  –المنطقة . حيث ان العالقات الهندية 

مجال األمن قد أثارت مسبقاً مخاوف ش�ديدة ل�دى باكس�تان وجعلته�ا توج�ه  
اصابع االتهام للهند بتواطئها ضد العالم االس�المي ، وانه�ا س�تحفزها نح�و 

نووي��ة وت��ؤجج ني��ران س��باق خط��وة اوس��ع ف��ي طري��ق تط��وير التقني��ات ال
التس��لح الن��ووي بينه��ا وب��ين الهن��د ، مم��ا يزي��د م��ن ح��دة خط��ورة اٌنتش��ار 

 االسلحة النووية في المنطقة . 
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م����ن هن����ا كان����ت التط����ورات الداخلي����ة والتعقي����دات األمني����ة               
ان�ت والمالبسات الدولية قد تداخلت جميعها في سياق البحث وتفاص�يله وك

سبباً جوهرياً ف�ي اٌختي�ار موض�وع االطروح�ة اذ أعتم�دت عل�ى مجموع�ة 
متنوعة من المصادر ، اال انه واجهتني مصاعب كثي�رة ف�ي رحل�ة البح�ث 
بس���بب الظ���روف االمني���ة الص���عبة واٌنقط���اع الط���رق ون���درة المص���ادر 
المطبوع���ة باللغ���ة العربي���ة ذات الطبع���ات الحديث���ة ع���ن الحقب���ة الزمني���ة 

 روحة . لموضوع االط
 

ولكن تم التعويض عن المص�ادر العربي�ة بسلس�لة م�ن االبح�اث              
والدراسات المتعددة التي نشرتها مجلة (السياسة الدولية ) التي تصدر ف�ي 
الق���اهرة . اذ تناول���ت تل���ك الدراس���ات االوض���اع السياس���ية واالقتص���ادية 

الهن��د بش��كل واالجتماعي��ة ف��ي ش��به الق��ارة الهندي��ة عام��ة وف��ي جمهوري��ة 
خاص . كتب تلك االبحاث أساتذه وباحثون متخصصون في شؤون الق�ارة 
األس��يويُة اٌتس��مت بالموض��وعية والمنهجي��ة االكاديمي��ة وبنزع��ة التحلي��ل . 
واٌعتم��دوا عل��ى م��ا ت��وفره مراك��ز الدراس��ات المتخصص��ة م��ن مص��ادر 

 وثائقية ودراسات واوراق بحثية لحلقات نقاشية كثيرة .
  

وأعتم��دت بش��كل خ��اص عل��ى الدراس��ات الت��ي نش��رتها مجل��ة              
وأف���ادتني ف���ي الفص���ول  ۲۰۰۱-۱۹۸۷السياس���ة الدولي���ة خ���الل االع���وام 

الثالث��ة االخي��رة م��ن االطروح��ة . وي���دخل ض��من ه��ذا الس��ياق المق���االت 
والبحوث المنشورة في مجلة الدراسات االستراتيجية التي يصدرها مركز 

بغداد ) اذ اسهم في كتابة هذه االبحاث نخبة م�ن الدراسات الدولية (جامعة 
االساتذه الب�احثين المش�هود له�م بالكفاي�ة والتخص�ص  ف�ي حق�ل الدراس�ات 
الدولية اٌتصفت دراساتهم بالتحليل والمتابعات البحثية الدقيقة . وان بحوث 

المجل����ة ه����ذه أم����دتني بمعلوم����ات واس����عة ت����م توظيفه����ا ف����ي مباح����ث      
 . االطروحة المختلفة 

 
أم��ا رس��ائل الماجس��تير وال��دكتوراه ف��ي حق��ل الدراس��ات الهندي��ة             

التي تم مناقشتها وأجيزت س�واء ف�ي كلي�ة العل�وم السياس�ية او كلي�ة االداب 
(جامعة بغداد ) فقد شكلت معيناً ومص�دراً مهم�اً أف�ادني ف�ي التع�رف عل�ى 

راس�ات االكاديمي�ة الكثير من جوانب التاريخ السياسي للهند ، ومن هذه الد
 على سبيل  المثال الالحصر رسالة  الماجستير المعنونة  ( المعارضة في

 ت



النظ���ام السياس���ي الهن���دي ) لألس���تاذ ال���دكتور س���عيد رش���يد عب���د النب���ي . 
وأطروح��ة ال���دكتور ح��ازم عل���ي الش��مري وعنوانه���ا  ( النظ��ام السياس���ي 

ع��ن (التجرب��ة الهن��دي ) . وأطروح��ة ال��دكتور س��تار جب��ار ع��الي ال��دليمي 
البرلماني��ة ف��ي الهن��د والباكس��تان ) وغيره��ا م��ن االط��اريح مم��ا ال يس��تغني 

 التطورات السياسية في الهند .تاريخ عنها أي باحث يتصدى لدراسة 
 

إن المعلومات التي تضمنتها هذه االطاريح شكلت اض�افة بالغ�ة              
ي ش�هدها ت�اريخ الهن�د االهمية لكثير من االحداث والتطورات السياسية الت

المعاص��ر مم��ا اٌس��تدعى االعتم��اد عليه��ا ف��ي بع��ض مباح��ث االطروح��ة 
 وخاصة في الفصلين الثاني والثالث . 

 
 -أما المصادر األجنبية فتتوزع على قسمين :

المصادر الوثائقية التي تم الحصول عليه�ا عب�ر مس�اعدة الس�فارة  -االول :
 -الهندية في بغداد  ومن أبرزها :

India, Annual Report,Ministry of External Affairs,Government 
of India, New Delhi  

وهو الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الهندية سنوياً ويتض�من انج�از 
الوزارات الهندية المختلفة . واٌعتم�دت عل�ى ه�ذا المص�در لتغطي�ة أح�داث 

بمعلوم�ات وافي�ة ع�ن الهند في التسعينيات م�ن الق�رن الماض�ي . إذ أم�دني 
الخطط الخمسية للوزارات الهندية كذلك االحص�اءات المتع�ددة للتط�ورات 

 االقتصادية فضال عما حصل من تقدم في ميدان المؤسسة العسكرية . 
  -ومن الكتب الوثائقية االخرى :

India, Reference Annual, Research, and Reference Divison, 
Ministry of Information, Government of India, New Delhi.  

وه��و كت��اب س��نوي نش��ره قس��م االبح��اث والمعلوم��ات ف��ي وزارة االع��الم 
اال أن�ه يفص�ل ف�ي  ۰۰۰الهندية وهو يشبه أو متمم لحد م�ا للكت�اب الس�ابق 

إنجاز حكومات الواليات الهندية المختلفة فضالً ع�ن الحكوم�ة المركزي�ة . 
تنموي��ة المختلف��ة وع��ن التط��ورات وه��و غن��ي باحص��ائياته ع��ن الخط��ط ال

الحاصلة في الميدان االقتصادي . فضال عن المعلوم�ات الموثق�ة ع�ن دور 
 الهند في المنظمات الدولية واالقليمية . 

 أما المصدر الثالث فعنوانه :      
Indian Foreign Policy, Agenda for the 21st Century,New Delhi 

 ث



در إلش����راف وزارة الخارجي����ة الهندي����ة ويخض����ع ه����ذا المص����            
وخصص��ت معلومات��ه لتطلع��ات الهن��د الخارجي��ة ومس��تقبل عالقاته��ا س��واء 
على المستوى االقليمي أوالمستوى العالمي وأمدني هذا المصدربمعلومات 

 عن عالقات الهند الخارجية تم توظيفها في مباحث الفصل الرابع .
 

الس��ابقة تم��ت االف��ادة م��ن دوري��ة  ال��ى جان��ب المص��ادر الثالث��ة             
تص��در بعش��ر لغ��ات توزعه��ا س��فارات الهن��د ف��ي عواص��م الع��الم المختلف��ة 
عنوانها (اّفاق الهند ) يشرف عل�ى إص�دارها الوكي�ل المش�ارك ف�ي وزارة 

قس��م الدعاي��ة الخارجي��ة  وعل��ى ال��رغم م��ن أن ه��ذه  \الش��ؤون الخارجي��ة 
ا تحتض��ن ف��ي الوق��ت نفس��ه الدوري��ة ال تخل��و م��ن الجان��ب ال��دعائي اال أنه��

دراس��ات وثائقي��ة رص��ينة تعك��س التط��ور الحاص��ل ف��ي المجتم��ع الهن��دي 
وتسلط الضوء على ما ينتظر الهن�د م�ن دور تلعب�ه عل�ى الس�احة الدولي�ة . 
 وتم توظيف بعض معلومات هذه الدورية في مباحث االطروحة المختلفة 

 
ى ت�م االف�ادة منه�ا ف�ي فضالً عما تق�دم هن�اك كت�ب وثائقي�ة أخ�ر             

مباحث االطروحة وال سيما تلك المؤلفات التي تناولت موض�وع الحكوم�ة 
 الدستورية في الهند مثل. 

Constitutional Government of India.  
Introduction to the Constitution of India. 

 وكتب بعضها راجيف غاندي نفسه بعنوان :
Memorial Initiative,  
Statement and Declartion, 
Statement on Foreign Policy,  

أما القس�م الث�اني م�ن المص�ادر االجنبي�ة فه�ي تل�ك المؤلف�ات الت�ي وض�عها 
كتاّب هنود مثلوا تيارات سياسية متباينة بعضهم دافع ع�ن ح�زب الم�ؤتمر 
الهندي وسياس�اته بحك�م إنتم�ائهم الحزب�ي ، وآخ�رون مثل�وا التي�ار اليمين�ي 

تهم منس��جمة م��ع ه��ذا التي��ار وق��دمت مالحظ��ات نقدي��ة مهم��ة فج��اءت مؤلف��ا
وحص���لت االف���ادة واالستش���ارة له���ذه ۰۰۰ألداء وزارات ح���زب الم���ؤتمر 

المص���ادر ف���ي بع���ض جوان���ب االطروح���ة  لمناقش���ة السياس���ة الداخلي���ة 
 للحكومات الهندية المختلفة . 

  
            

 ج



ل وخاتم��ة . تن��اول تض��منت ه��ذه الدراس��ة مقدم��ة واربع��ة فص��و             
 ۱۹٤۷الفص��ل االول التط��ورات السياس��ية ف��ي الهن��د من��ذ االس��تقالل ع��ام 

وذل��ك كفص��ل تمهي��دي ع��ن ه��ذه  ۱۹۸٤حت��ى عه��د راجي��ف غان��دي ع��ام 
الحقبة المهمة من تاريخ الهند . ومن خالل اربعة مباح�ث تض�من المبح�ث 

الل االول تاريخ التطورات السياسية في الهند خ�الل مرحل�ة حك�م ج�واهر 
نه�رو ، وتوض��يح طبيع�ة التن��وع ف��ي المجتم�ع الهن��دي . أم�ا البح��ث الث��اني 
فاشتمل على المرحلة االولى من حكم ان�ديرا غان�دي و اه�م المش�اكل الت�ي 
واجه��ت حكومته��ا ،ف��ي ح��ين ج��اء المبح��ث الثال��ث ليتن��اول حك��م ح��زب 

ة المعارضه (الجاناتا ).اما المبحث الرابع فانه تع�رض ال�ى المرحل�ة الثاني�
 .۱۹۸٤-۱۹۸۰من حكم انديرا غاندي من عام 

 
 ۱۹۸۹-۱۹۸٤وكان��ت مرحل��ة حك��م راجي��ف غان��دي م��ن ع��ام              

موضوعاً للفصل الث�اني ال�ذي ت�وزع ه�و االخ�ر عل�ى اربع�ة مباح�ث ك�ان 
المبحث االول عن توليه السلطه و اه�م االنج�ازات الت�ي ق�دمتها حكومت�ه . 

ي واجهت حكومت�ه .ام�ا المبح�ث الثال�ث والمبحث الثاني ناقش المشاكل الت
فتن�اول سياس�ه حكوم�ة راجي�ف غان�دي و عالقاته�ا الدولي�ة و االقليمي�ة.في 
 حين ناقش المبحث الرابع نهايه حكومة راجيف غاندي  واسباب سقوطها.

-۱۹۸۹ث���م ش���هدت الهن���د مرحل���ة ع���دم االس���تقرار السياس���ي م���ن ع���ام  
ه اربع�ة مباح�ث تن�اول خصص لها الفصل الثالث الذي تضمن بدور۱۹۹٥

. وس��لط ۱۹۹۱-۱۹۸۹المبح��ث االول مرحل��ة الحكوم��ة االنتقالي��ة م��ن ع��ام 
، في ۱۹۹٥-۱۹۹۱المبحث الثاني الضوء على فترة حكم ناراسيماراو من 

ح���ين تن���اول المبح���ث الثال���ث أه���م المش���اكل المس���تحكمة الت���ي واجه���ت 
راب���ع ف���تم الحكوم���ات الهندي���ه المتعاقب���ه و كيفي���ة عالجه���ا ،ام���ا المبح���ث ال

 التطرق فيه الى النظام العالمي الجديد و تأثيراته في السياسة الهندية.
 

وكان موضوع العالقات الدولية بين الهند و ال�دول االخ�رى ف�ي             
مرحلة التسعينيات من القرن الماضي قد تناولها الفص�ل الراب�ع ف�ي اربع�ة 

قليمي��ة،و ن��اقش الث��اني مباح��ث رك��ز االول منه��ا عل��ى العالق��ات الهندي��ة اال
العالقات الهندية مع دول آواس�ط آس�يا ،و تن�اول المبح�ث الثال�ث العالق�ات 
 الهندية مع  دول غرب آسيا و قارة  افريقيا ، في  حين استعرض المبحث 

 
 

 ح



 الرابع العالقات الهندية مع الدول الكبرى و دول اوربا الشرقية و الغربية.
في تغطية فص�ول االطروح�ة  و مباحثه�ا فهم�ا  اما المنهج الذي تم اعتماده

الم���نهج الت���اريخي والتحليل���ي إذ يكم���ل اح���دهما االخ���ر تبع���ا ًلمعطي���ات 
 االطروحة و فصولها المتعددة.

 
واخي���راً انهي���ت الدراس���ة بخاتم���ة اوض���حت فيه���ا اهمي���ة الهن���د               

ان تكون اضافة ومكانتها الدولية و االقليمية في النظام العالمي الجديد املةً 
الغن��اء ه��ذا الموض��وع بالمزي��د م��ن الدراس��ات المتخصص��ة . وان ه��ذه 
الدراسة ستزداد ثراًء وأغناًء بمالحظ�ات االس�اتذه المناقش�ين لس�د ثغراته�ا 
ان وجدت والتي تتحملها الباحثة وحدها . أما ايجابياتها فالفضل ل سبحانه 

ف االس�تاذ ال�دكتور س�امي وتعالى أوالً  وآخراً ومن ثم الى أستاذي المش�ر
القيس��ي وال��ى ك��ل م��ن اس��هم ف��ي م��ـد  يـ��ـد المس��اعدة والع��ون مث��ل االس��تاذ 
الدكتور سعيد رشيد عبد النبي واالستاذ الدكتور عب�د ال�رزاق مطل�ك الفه�د 
واالس��تاذ ال��دكتور ط��ه روؤف ك��ذلك أس��اتذتي الك��رام ال��ذين اس��هموا ف��ي 

اء  والم�وظفين ف�ي مكتب�ة تدريسي في السنة  التحضيرية والى كل االصدق
 كلية التربية للبنات وكلية العلوم السياسية ومركزالدراسات  الدولية.

  
 والحمد ل  وهللا ولي التوفيق 
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 التاريخي المدخل
 

جمهورية الهند وباكستان وبنغالدش وسيريالنكا االجزاء  تشكل               
الهندية. وعلى قدر تعلق االمر بجمهوري�ة الهن�د فه�ي  في شبه القارة الرئيسة

السياسية في شبه القارة الهندية من حيث المس�احة والس�كان ،  الوحداتاكبر 
ثاني اكبر  بهذانسمة وهي  بليونالى ما يقارب من   سكانهااذ يصل مجموع 

 كم�االدول في العالم من حيث تعداد الس�كان بع�د جمهوري�ة الص�ين الش�عبية. 
ملي��ون  ۳.۲٥س��ابع دول��ة م��ن حي��ث المس��احة إذ تق��در مس��احتها بح��دود  انه��ا

 )۱.(مربعكيلومتر 
 

تاريخه�ا الطوي�ل أجن�اس  عب�روفدت الى شبه الق�ارة الهندي�ة  وقد              
حي��ث  م��نواع��راق بش��رية متع��ددة بحي��ث أص��بحت ه��ذه ال��بالد متحف��اً فري��دا 

ف�ي االحص�اءات الهندي�ة  تنوع اللغات وال�ديانات والع�ادات والتقالي�د. وظه�ر
لغة ولهجة في الهند واكث�ر  ۱٦٥۲أن هناك نحو  ۱۹۲٥منذ عام  جرتالتي 

ع���دا االنكليزي���ة الهندي���ة و الكش���ميرية و الماراثي���ة  انتش���ارااللغ���ات الهندي���ة 
و التاميلي��ة ، واالوردو وغيره��ا ام��ا  السنس��كريتيةواالوردي��ة و البنجابي��ة و 

طليعتها الهندوسية والبوذية واالسالم ث�م  فيي االديان المنتشرة في الهند فتأت
 )۲وعقائد اخرى متعددة.( والبرهميةالمسيحية واليهودية والمجوسية 

 
الجن�وبي م�ن ق�ارة اس�يا  االوس�طجمهوري�ة الهن�د ف�ي القس�م  تقع               

يتصل بالخليج  الذيوتتجلى اهميتها من موقعها المتميز على المحيط الهندي 
 لخل�قبح�ر االحم�ر. ويع�د العام�ل الجغراف�ي م�ن العوام�ل المهم�ة العربي وال

مكونات النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي للهند . فالموقع الجغرافي 
تقسيم الهند الى أجزاء مختلفة مما أحدث ذلك ع�دم امكاني�ة وض�عها  الىادى 

 )۳واحد.( مركزيتحت نظام سياسي 
 
 

 .٤۳،ص ۱۹۸۹لعالم الثالث ،جامعة بغداد، ، تاريخ ا الفهدالرزاق مطلك  عبد -۱
 جواد علي ، النظم السياسية في العالم الثالث ،معهد الدراسات االسيوية  محمد -۲

 .۲۲۰،ص۱۹۷۸، بغداد، االفريقية
 .۲۲۱نفسه ،ص المصدر -۳

۱ 



م�����ن وص�����ل اليه�����ا خ�����الل حرك�����ة  أولالبرتغ�����اليون  وك�����ان             
الق��رن  وبداي��ةلخ��امس عش��ر االستكش��افات الجغرافي��ة ف��ي نهاي��ة الق��رن ا

السادس عشر. وأسسؤا مراكز تجارية هناك ث�م تغل�ب عل�يهم الهولن�ديون 
القرن السادس عشر وحلوا محلهم في اوائل القرن السابع عش�ر  نهايةفي 

الى الهند فتمكنوا من اقامة ثالثة مراكز للتجارة  برحالتهمثم قام االنكليز 
فرنس��ية فأسس��ت ش��ركة الهن��د الحكوم��ة ال ام��اجن��وب م��دراس وبومب��اي . 

بتاس�يس ع�دد م�ن  وق�امواووصلت س�فنها ال�ى الهن�د  ۱٦۰٤الشرقية عام 
 ب�ينالمراكز التجارية في الغرب من مدراس ، لذلك حص�ل تن�افس كبي�ر 

فرنسا وانكلترا حول الهند وتمكن االنكليز من التفوق على الفرنسيين.وما 
ى االج�زاء الرئس�ية حتى تحقق النكلت�را الس�يطرة عل� ۱۷٤۰ عامان حل 

صداما عسكريا ب�ين ق�وات امبراطوري�ة  العام) اذ أشر ذلك ۱من الهند. (
شركة الهند الشرقية التي  وقواتالمغول االسالمية التي كانت تحكم الهند 

الهن��د  باقتص��ادياتحقق��ت فيه��ا النص��ر واص��بحت الش��ركة ه��ي المتحكم��ة 
س�ات كله�ا لتحقي�ق واستغلت خيراتها ابشع استغالل ومارست انواع السيا

. وحاول بعض مدراء الشركة القيام ببعض االصالحات المهمة المكاسب
وأبرز تلك االص�الحات الت�ي ترك�ت ت�أثيرا عل�ى  االجتماعيذات الطابع 

القاض��ي بجع��ل اللغ��ة االنكليزي��ة لغ��ة  الق��رارالحي��اة العام��ة ف��ي الهن��د ذل��ك 
 )۲رسمية في البالد .(

 
الحرك�ة الوطني�ة ف�ي الهن�د ض�د  زعم�اءبح طبيعيا ان أص� وكان           

تعلم�وا االنكليزي�ة  ال�ذيناالستعمار البريطاني وهم أولئك الفئة من الهنود 
 والتش�ريعومن خاللها وقفوا عل�ى االس�اليب الغربي�ة ف�ي الحك�م واالدارة 

 )۳والتنظيمات .(
 
 

      
 
 .٤۳٥، تاريخ العالم الثالث ،مصدر سابق ،ص  الفهدالرزاق مطلك  عبد -۱
الهن�������د، أم�������ة واح�������دة ووجه�������ات التحص�������ى ،الس�������فارة الهندي�������ة  مجل�������ة -۲

 .۳۰،ص۲۰۰٤،بغداد،
 .۳۳نفسه، ص المصدر -۳
 
 

۲ 



عل�ى م�رحلتين ، االول�ى تمثل�ت بحك�م  الهن�دبريطاني�ا   وحكمت               
.ام��ا المرحل��ة الثاني��ة فتمثل��ت  ۱۸٥۸ - ۱۷٤۰الش��رقية م��ن  الهن��دش��ركة 

. اذ اقر البرلمان البريط�اني ف�ي ۱۹٤۷ -۱۸٥۸ منبحكم التاج البريطاني 
فكتوري��ا امبراط��ورة عل��ى  الملك��ةقانون��ا اعل��ن بموجب��ه جع��ل  ۱۸٥۸ع��ام 

بريطاني��ا واص��بحت الهن��د مج��رد مس��تعمرة بريطاني��ة  عل��ىالهن��د وملك��ة  
 )۱واصبح لقبه نائب الملك.( الهنديحكمها وزير شؤون 

 
لنه�ائي وتك�وين دول�ة االس�تقالل ا في�هفق�د تحق�ق  ۱۹٤۷ع�ام  اما            

ف�ي آب م�ن الع�ام  اعل�نالهند المستقلة وف�ي حزي�ران م�ن ذل�ك الع�ام . كم�ا 
 عواق��بللمس��لمين فيه��ا ، وكان��ت  دول��ةنفس��ه اس��تقالل باكس��تان وتش��كيل 

التقسيم قاسية ومريرة أدت الى صراع ط�ائفي عني�ف قت�ل في�ه االالف م�ن 
 )۲جانبي الحدود الجديدة.( علىسكان الهند 

 
ف�ي بع�ض االق�اليم ك�اقليم البنج�اب  عدةبعد ذلك مشاكل  وبرزت            

باالس��تقالل . وكم��ا  ط��البواال��ذي تس��كنه اغلبي��ة م��ن طائف��ة الس��يخ ال��ذين 
 باحقيته�اظهرت مشكلة كشمير بين الهن�د والباكس�تان اذ ادع�ت ك�ل منهم�ا 

في حكم االقليم الذي يق�ع ب�ين ال�دولتين ، اي ال�ى ش�مال الباكس�تان وش�مال 
. وادت االص���طدامات ب���ين الط���رفين ال���ى ع���رض القض���ية الهن���درب غ���

واتخ�ذ مجل�س  ۱۹٤۷ف�ي اواخ�ر ع�ام  المتح�دةالكشميرية على هيئة االمم 
االس�تفتاء ف�ي كش�مير بع�د انس�حاب الق�وات المقاتل�ة  ب�اجراءاالمن ق�راره  

 )۳من كشمير وقد رفض الطرفان هذا القرار.( والباكستانيةالهندية 
 

 وتق�ررعادت منظمة االمم المتحدة لمناقشة القضية من جديد  ذال            
ارسال لجنة دولية ال�ى الهن�د والباكس�تان لوض�ع  ۱۹٤۸في تموز من عام 

 ) ٤.(۱۹٤۹الطرفين منذ عام  بينخطوط عامة للهدنة 
 
 

 
الع���الم الثالث،بغ���داد،  ف���يعب���د ال���رزاق مطل���ك الفه���د،تاريخ حرك���ات التح���رر  -۱ 

 .       ۲۲۰،ص۱۹۸٥
 .۱۸۲،ص۱۹۸۳،مصر، ۲،العالقات الدولية في القرن العشرين،جالصمدرياض  -۲
 .۹۱صمحمد جواد علي ، العراق والهند ، مجلة الدراسات االستراتيجية ،بغداد،  -۳
 . ۹۲المصدر نفسه ، ص -٤

۳ 



 فضمتتم تقسيم االقليم عملياً دون االعتراف به رسميا ،  وهكذا            
الت��ي غالبي��ة س��كانها م��ن الهن��دوس وض��مت باكس��تان الهن��د منطق��ة ج��امو 

كش��مير ال��ذي غالبي��ة س��كانه م��ن المس��لمين ، وبقي��ت  م��نالج��زء المتبق��ي 
 بين البلدين.    العالقاتمشكلة كشمير السبب االساس في توتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

٤ 



  الفصــل األولالفصــل األول
د راجيـف ألتطورات السياسيـة في الهنـد من االستقالل حتى عهـ

         ۱۹۸٤ - ۱۹٤۷غاندي 
  . . ۱۹٦٦۱۹٦٦--۱۹٤۷۱۹٤۷الهند خالل مرحلة حكم جواهر الل نهرو من الهند خالل مرحلة حكم جواهر الل نهرو من المبحث االول : المبحث االول : 

 
 نهرو وبناء الدولة المستقلة الجديدة. -أوالً:

). ۱ترأس دولة الهند بعد أالستقالل البانديت (جواهرالل نهرو) (           
ا طريق�ة  مثل�ى  للحي�اة  ولح�ل وكان يؤمن بالديمقراطية  البرلماني�ة وع�ده

المشاكل عبر المناقشة والجدل واإلقناع، لذلك كرس جهوداً كبيرة لترسيخ 
 النظام الديمقراطي والتوعية بأهميته . 

 
والشك فإن تفضيل القادة الهنود للديمقراطبة البرلمانية، واهتمامهم          

الطويل   بالبريطانيين بها  كأحد  أشكال  الحكومات  يعود  الى  اإلرتباط  
ورؤيتهم  لهذا النظام على أنه األكثرمالئمة  للتقاليد الهندية . وهذا ما أكده 
رئيس  الوزراء  (جواهر الل نهر) في اثناء حديث�ه  أم�ام  مجل�س الش�عب 

 )۲. (۱۹٥۷في اليوم الثامن والعشرين من شهر آذار عام 
 

تض�منت م�واده  بع��ض    كم�ا اٌعتم�دت الهن�د دس��توراًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌◌ً             
وخالصة التجارب الدستورية ف�ي   ۱۹۳٥أحكام  قانون حكومة الهند لعام 

انظم��ة  الحك��م الفدرالي��ة . وه��و أط��ول دس��تور ف��ي الع��الم إذ يحت��وي عل��ى 
)  م��ادة  وكت��ب  ب��اللغتين  اإلنكليزي��ة والهندوس��ية. وأص��بح  س��اري ۳۹٥(

 )۳.(۱۹٥۰ني عام من شهر كانون الثا ۲٦المفعول إعتباراً من  يوم 
 
      ۱۹۰٥من عائلة هندية  ثرية .وف�ي ع�ام   ۱۸۸۹ولد  عام   -جواهر الل نهرو:  -۱

أرسل  الى  كلية (هارو) في أنكلترا. وبعدهابسنتين دخل الى جامع�ة(كامبرج) وف�ي 
تخرج  منها  حاصالً  درجة  البكالوريوس في العلوم  الطبيعية. وبع�د    ۱۹۱۲عام  

أصبح  عضواً  في  مؤتمر األقاليم  المتحدة  في الهند. وفي ع�ام     ۱۹۱۳عودتة عام 
التقى بغاندي وت�أثر  ۱۹۱۹أنتخب عضواً في  مؤتمر عموم  الهند. وفي عام ۱۹۱۸

أنظ�ر عب�د ۰۰۰۰۰۰۰وما  تالها  أسهم  في النضال ال�وطني  ۱۹۲۰به ، وفي عام 
 .٤٤٦ق،صالرزاق مطلك الفهد ، تاريخ  العالم الثالث ،مصدر ساب

 .٤٤۷المصدر نفسه،ص -۲
 .۲۲۹محمد جواد علي ،النظم السياسية في العالم الثالث ،مصدر سابق،ص -۳

٥ 



) اذ فص��لت الحكوم��ة ۱أك��د الدس��تور الهن��دي مب��دا (العلماني��ة) .(           
الهندية الدين عن السياسة خوفاً من إثارة النعرات الدينية في  دولة  قسمت 

ن نه�رو يؤك��د دائم�اً حماي�ة جمي�ع ال�ديانات ول��يس عل�ى أس�اس دين�ي . وك�ا
هناك أفضلية  لدين معين على سواه ، كما أن�ه  ل�يس للدول�ة ديان�ة  خاص�ه 

بها ، وهذا مما يؤيد باالكثرية ف�ي مجتم�ع تس�وده أطي�اف وش�رائح مختلف�ة  
 ) ۲وأديان.(

 
أم���ا ألمؤسس���ات السياس���ية ف���ي الهن���د فكان���ت مقس���مة عل���ى وف���ق           
رالى الس���لطة  التنفيذي���ة  الت���ي  تش���مل رئ���يس الجمهوري���ة ، وي���تم  الدس���تو

 ) ۳اٌختياره من أعضاء منتخبين في البرلمان الهندي ولمدة خمس سنوات.(
 

ويتم اٌنتخاب نائب له من قبل البرلمان ولمدة خمس سنوات أيضاً.            
ب�ات،           أما رئيس الوزراء وال�وزراء فيتول�ون مناص�بهم  بع�د إج�راء االنتخا

) ٤وتقع على عاتق مجلس الوزراء مسؤولية جماعية أمام مجلس الش�عب(
 (راجياأما السلطة التشريعية  فتتكون من مجلسين  االول  مجلس الواليات 

 Lok Sabha) ( لوك  ص�ابحاواألخر مجلس الشعب ) Rajya Sabha صابحا
 ويعقد البرلمان الهندي دورتين في السنة.  

  
باالضافة الى السلطة القضائية التي هي في أعل�ى الس�لم القض�ائي           

لتمتعها بصالحيات  قضائية  اعلى  من  محاكم  الواليات  و محاكم الحكم 
 )٥المحلي. (

 
 

1- M.V.Pylee.Constitutional Government of India, New Delhi, 
      1975, P.8. 
2- D.C.Gupta, Indian Government and Politics, New Delhi,     
       1972, P. 29. 
3- Durga Das Basu, Introduction to the Constitution of             
       India, 1970, P.112.                                              
4- J.P.Suda, Indian Constitutional Development and National  
       Movement, Meerut, 1951, P.24. 

نورمان بالمر، النظام السياسي الهندي ، ترجمة محمد فتح ّهللا الخطيب ،                           -٥
  .۱٦۰، ص۱۹٦٥القاهرة،

 
٦ 



 التنوع في المجتمع الهندي وطبيعة تنوع االحزاب السياسية. -ثانياً :
 يعد المجتمع الهندي واحداً من المجتمع�ات الكبي�رة الت�ي تتمي�ز              

بتعدد االصول  الدينية  و الطبقية  و اللغوية .فالتنوع  الديني كبير جداً في 
الهن���د.  فالهندوس���ية  تع���د  م���ن  أق���دم  ال���ديانات  وأكبره���ا  وتنتش���ر ف���ي  
الواليات الهندية جميعها ويسيطر الهن�دوس عل�ى أنش�طة الحي�اة  السياس�ية 

 )۱واالقتصادية. وكرست الهندوسية النظام الطبقي .(
 
أما المسلمون فيشكلون االقلية  الدينية الكب�رى ف�ي الهن�د وتق�در              

م�ن  س�كان الهن�د ، وعل�ى ال�رغم م�ن اٌنتش�ارهم  ف�ي  ٪۱۲نسبتهم بحدود  
عم��وم  الهن��د اال أن  أكث��رهم يعيش��ون ف��ي والي��ة (اوت��ا ب��راديش و بيه��ار 

 )۲وغرب البنغال و جوجرات و مهار اشترا و جامو و كشمير) . (
باالضافة ال�ى طائف�ة الس�يخ ال�ذين ط�البوا باالس�تقالل م�ن الهن�د              

وتكوين دولة  خاصة بهم. هن�اك المس�يحيون ال�ذين  يترك�زون  ف�ي الم�دن  
الرئيس��ة فض��ال ع��ن  أدي��ان  أخ��رى  مث��ل  الجيني��ة و البوذي��ة  و اليهودي��ة     

 )۳والزرادشتية و البهائية  وغيرها.(
النظ��ام  الطبق��ي  ف��ي الهن��د فه��و يجم��ع  ف��ي ج��ذوره ب��ين ام��ا              

المعتقدات الدينية والتقالي�د االجتماعي�ة . ف�أفراد الطبق�ة  الواح�دة  ملزم�ون 
 )٤باالنتماء الى الطبقة التي ولدوا فيها ويحظرعليهم االنتقال الى غيرها.(

 
س�تقالل  وبعد مشكلة التنوع اللغوي فقد  واجهت  الهند ومنذ اال              

) ۱٥) لغ�ة  ولهج�ة منه�ا (۱٦٥۲هذه المشكلة وذلك بوجود مايقارب م�ن (
لغة رئيسة معترف  بها في الدستور الهندي كلغات تتسم بالطابع الق�ومي ، 
الى جانب اللغة  االنكليزية نظراًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ لحاجتهم اليها ف�ي المع�امالت 

 )٥دبلوماسية.(والمراسالت  التجارية  وغيرها  من اساليب المراسالت ال
 

 .٤۱،ص ۱۹۷۲أحمد  شلبي ، مقارنة االديان،اديان الهند الكبرى ،مصر ، -۱
 .٤۲المصدر نفسة ،ص -۲
 .۲٤۲محمد جواد علي ،النظم السياسية في العالم الثالث،مصدر سابق،ص -۳
ستار جبار عالي الدليمي ، التجربة  البرلمانية  في الهند والباكستان ، اطروح�ة    -٤

 ،۲۰۰۳(غير منشورة) مقدمة الى كلية العلوم السياسية،جامعة بغداد،  دكتوراه
 .  ۲۳۳ص

صالح جواد كاظم  واخرون ، االنظمة السياسية ، كلية القانون، جامع�ة بغ�داد ،   -٥
 .۱۸٤، ص۱۹۹۰

۷ 



إن هذا التنوع الديني والطبقي واللغ�وي ف�ي المجتم�ع الهن�دي وج�د ص�داه  
من حيث تنوعها و طبيع�ة  تش�كيالتها،   اوانعكاسه على أالحزاب السياسية

 )۱حزباً سياسياً في عموم الهند.( )۷۰(لذا فليس من المستغرب وجود 
اال ان الملفت  للنظروجود حزب واحد يسيطرعلى أمور ال�بالد              

العام��ة جميعه��ا م��ع  وج��ود  ه��ذه المجموع��ة م��ن االح��زاب الت��ي ال تمل��ك 
ي البرلم�ان. ف�ي ح�ين ان الح�زب المه�يمن ) مقع�داً ف�۳۰اكبرها اكثر م�ن (

ه��و ح��زب ( الم��ؤتمر الهن��دي )  ال��ذي  يتمت��ع  باالغلبي��ة البرلماني��ة بس��بب  
امتالكه زمام القيادة على  المس�توى الق�ومي واالقليم�ي ، ولع�دم  تبني�ه أي�ة 

 )۲فكرة  طائفية او قبلية او طبقية.(
تأسيس��ه ال��ى ع��ام  لق��د ه��يمن ح��زب الؤتمرالهن��دي ال��ذي يع��ود             

(ع��دا  ۱۹۹٥عل��ى  الس��لطة ف��ي الهن��د  من��ذ  االس��تقالل حت��ى ع��ام  ۱۸۸٥
 )۳).(۱۹۷۷مرحلة حكم الجاناتا عام 

ام���ا المعارض���ة فكان���ت ف���ي البداي���ة تعم���ل س���وية تح���ت خيم���ة             
(الم��ؤتمر ال���وطني لعم���وم الهن���د ) ال��ذي هوعب���ارة ع���ن كت���ل اوتجمع���ات 

واح��د  هوتحقي��ق  االس��تقالل  ال��وطني  اوأجنح��ة سياس��ية  جمعه��ا ه��دف  
والتخلص  من الهيمن�ة البريطاني�ة . لكنه�ا بع�د االس�تقالل اص�بحت احزاب�اً  

 )٤سياسية  لها  تنظيماتها الخاصة بها وبرامج عملها.(
 الى أربع مجموعات هي : ۱۹٥۳وقد صنفها( جواهر الل نهرو) عام  

ادية وتش��مل ح���زب االح��زاب السياس���ية الت��ي له���ا اي��دولوجيات إقتص��� -۱
 (براجا) اإلشتراكي وحزب (سواتانترا)

 الحزب الشيوعي والهيئات المتحالفة معه. -۲
 (راشترياسوايا و ميسفاك سانغ).األحزاب الطائفية بأسمائها المختلفة مثل  -۳
 )٥األحزاب والجماعات المحلية.( -٤
 
 .۲٤۰ق ،صمحمد جواد علي ،النظم السياسية في العالم الثالث ،مصدر ساب -۱
 .۱۸۷صالح جواد كاظم واخرون ،االنظمة السياسية ،مصدر سابق ،ص -۲
شنكر ديال شرما ،رؤية في االندماج الق�ومي ،مجل�ة اف�اق الهند،الس�فارة الهندي�ة  -۳

 .۱۲،ص۲۰۰۰،العراق،
رياض عزيز هادي ،العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددي�ة ،سلس�لة اف�اق  -٤

 .٤۰،ص۱۹۹٥،بغداد،
عن تفاصيل االحزاب المعارضة وتصنيفاتها  .....انظ�ر س�عيد رش�يد عب�د النب�ي  -٥

،المعارضة في النظام السياسي الهندي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة ال�ى 
 .۱٥۸،ص۱۹۸٦كلية القانون والسياسة،جامعة بغداد،

۸ 



 ظهــور مشكـلة كشميـر -ثالثاً :
 

آب   ۱٥كس�تان واٌنفص�الها ع�ن الهن�د ف�ي بعد  تأس�يس  دول�ة  با             
نشأت مشكلة كشمير. التي  كان يحكمها ( مهراجا هندوس�ي )  ۱۹٤۷عام 

 )۱وغالبية سكانها من المسلمين.(
 

تقع كشمير ب�ين الهن�د والباكس�تان أي ش�مال الباكس�تان وش�مال               
 وكان���ت  الباكس���تان تخش���ى م���ن  -۱-غ���رب الهن���د  إنظرالخارط���ة رق���م  

س��يطرة الهن��د عليه��ا ،ل��ذلك قام��ت بإث��ارة  االض��طرابات ض��د (المهراج��ا ) 
المدعوم من قبل حزب المؤتمرالهندي .وكان الثوارالباكستانيون قد أسسوا 

جيشاً في كش�مير س�مي (األزاد)  فتص�دت الهن�د  ل�ذلك  الج�يش و ارس�لت  
اح قطعاته��ا  العس��كرية للقض��اء  عل��ى ق��وات األزاد لكنه��ا  ل��م تحق��ق  النج��

 )۲المطلوب بسبب  دعم الباكستان القوي لهم .(
  

لذا قامت الهند برفع شكوى الى منظمة  األمم المتحدة ف�ي آذار               
) ف�ي الح�ادي  والعش�رين م�ن ٤۷. وص�در الق�رار  رق�م  (۱۹٤۸من ع�ام 

، وتضمنت اجراء استفتاء عام في األقليم لتقرير مصير ۱۹٤۸نيسان عام 
 )۳السكان فيه .(

 
األ  ان الهن��د  رفض��ت  ق��رار االس��تفتاء  الص��ادر م��ن  مجل��س               

االم��ن  الٌعتقاده��ا بان��ه ل��يس ف��ي ص��الحها ، كم��ا ان الباكس��تان  رفض��ت 
القرار بس�بب  تخوفه�ا  م�ن  انس�حاب   قطعاته�ا  مم�ا  س�يؤدي  ال�ى  قي�ام  

 )٤الهند بدفع قواتها الٌحتالل كشمير..(
 
عامر ، دراسات في الجغرافية السياسية والدولية ، مص�ر، ب�ال محمدعبد المجيد  -۱

 . ٥۳۲، ص
سمعان بطرس فرج هللا ،  قضية  كشمير بين الهند والباكستان ،  مجل�ة السياس�ة  -۲

 .٥۹، ص۱۹٦٦،القاهرة ،۳الدولية ،العدد 
أنعام سالم ناجي حسين وتوت ،المشكلة الكشميرية واثرها عالى امن شبه الق�ارة  -۳

دية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة )  مقدمة الى كلي�ة األداب  ، جامع�ة بغ�داد الهن
 .۱۱۹،ص۲۰۰۱،
غالب عماش الراوي ، شبه القارة الهندية وجن�وب ش�رق أس�يا والياب�ان، جامع�ة  -٤

 .۳۰، ص۱۹۹۹البكر ، بغداد، 
۹ 



وبعد ان رف�ض الطرف�ان اإلذع�ان  لق�رار مجل�س األم�ن ع�ادت              
األمم المتحدة لمناقشة القضية من جديد .وت�م اإلتف�اق ف�ي تم�وزمن منظمة  

على ارسال لجنة  تقصي دولية الى الهن�د  والباكس�تان . أق�رت  ۱۹٤۸عام 
اللجنة وضع هدنة بين الطرفين عل�ى ان ت�دخل حي�ز التنفي�ذ ف�ي بداي�ة ع�ام        

بع���د ذل���ك تح���ل القض���ية  بش���كل نه���ائي ب���إجراء إس���تفتاء لس���كان ۱۹٤۹
 )۱ير.(كشم

 
وعل��ى ال��رغم م��ن فش��ل منظم��ة  االم��م المتح��دة ف��ي إيج��اد ح��ل               

للمشكلة الكشميرية  فقد  عينت في الخمسينيات من القرن الماضي  العدي�د  
م��ن الممثل��ين  السياس��يين أب��رزهم  ( الس��ير اوي��ن  ريكس��ن )  االس��ترالي  

ات واس�عة س�لط ۱۹٥۰الجنسية ومنحته ف�ي الث�امن عش�ر م�ن نيس�ان ع�ام 
 للعمل على إنهاء النزاع بين الهند والباكستان.

ولعل أبرز مقترحات هذا الوسيط ، إقتراحه ب�اجراء ( االس�تفتاء             
االقليمي) في كشمير ، أي القيام باستفتاء في االقسام والمناطق المحتلة في 

ي�تم  القطاعين الهندي  والباكستاني من  كشمير، كال عل�ى ح�دة ، عل�ى ان 
 )۲الحاق كل منطقة على ضوء نتائج االستفتاء ورغبة السكان.(

 
وأيدت الهند هذا االقتراح وعارض�ته الباكس�تان وأدى ذل�ك ال�ى              

فشل  المقترح . وأخيرا كلف  رئيس  مجلس  االمن آنذاك  شخصاً  يدعى 
ي ( غون��ار باتري��ك ) لتق��ديم  مس��اعيه لتس��وية المش��كلة وذل��ك ف��ي  الح��اد

بع���د ذل���ك اس���تمرت مس���ألة كش���مير  ۱۹٥۷والعش���رين م���ن ش���باط ع���ام  
حت�ى ك�انون  ۱۹٥۸موضوعاً معلقاً في مجلس االم�ن من�ذ ش�هر آذار ع�ام 

. بسبب عدم  تخل�ي  ك�ل  م�ن الهن�د والباكس�تان ع�ن ۱۹٦۲الثاني من عام 
 )۳موقفهما تجاه كشمير.(

 
 
 

،مجل�ة السياس�ية الدولي�ة  أسماعيل صبري مقلد ،االزم�ة السياس�ية ف�ي الباكس�تان -۱
 .۳٤، ص ۱۹۷۱،القاهرة ، ۲٤،العدد 

 .۱۱۲أنعام سالم ناجي حسين وتوت، المشكلة الكشميرية ،مصدر سابق ، ص  -۲
 .۱۱۳المصدر نفسه ، ص  -۳
 
 

۱۰ 



 سـياسـة الهنــد الخـارجيــة -رابعــاً :
 

 إن سياس���ة ع���دم اإلنحي���از واحت���رام س���يادة ال���دول االخ���رى              
والتع��ايش الس��لمي  وع��دم  االعت��داء  تش��كل  األس��س  العام��ة  و المب��ادئ 

 )۱االساسية  التي أعتمدتها السياسة الخارجية الهندية .(
 

كم���ا قاوم���ت الهن���د سياس���ة التفرق���ة العنص���رية الت���ي مارس���تها              
حكوم���ة  االقلي���ة  البيض���اء  ف���ي  روديس���يا  الجنوبي���ة وجن���وب افريقي���ا. 

لسالم  ونزع السالح  وحل  المشاكل الدولية  بالطرائق السلمية واهتمت با
فضالً عن ذلك فقد طالبت بحظر جميع التج�ارب النووي�ة  ووج�وب تب�ديل 

الت��ي  تتض��من  الحظ��ر الجزئ��ي  للتج��ارب  النووي��ة   ۱۹٦۳معاه��دة ع��ام  
 )۲بمعاهدة  أُخرى تقضي بحظر التجارب النووية جميعها.(

 
لهند من الدول المتعاونة  تعاوناً كامالً مع االمم المتحدة وكانت ا             

في  مجال  التنمية والتعاون االقتصادي وطالب نهرو االمم المتحدة في ان 
 )۳تخصص سنة إلبراز هذا الجانب التعاوني  بين الدول .(

 
وأخذت االمم المتح�دة ب�المقترح الهن�دي واص�درت ق�راراً ع�ّدت             
ع��ام ال��ذكرى العش��رون لتك��وين االم��م التح��دة  وهوع��ام  ۱۹٦٥في��ه ع��ام 

 )٤التعاون الدولي في المجاالت االقتصادية والتنموية .(
 

و وقف���ت الهن���د ض���د سياس���ة االح���الف وال س���يما حل���ف بغ���داد             
ومعاه��دة جن��وب  ش��رق اس��يا . واٌنعك��س ه��ذا الموق��ف ب��ذلك النش��اط ال��ذي  

ونغ الذي أكد التع�اون والص�داقة  ب�ين في مؤتمر  باند ۱۹٥٥مارسته عام 
 )٥شعوب العالم.(

 
1-Burton Stein, History of India, New Delhi, 1998, P.110. 
2- Robert.L.Hardgrave.Jr, Indian Government and Polities  
..In Development, Nation, New Yourk, 1975, P, 125 

 .۲٥، ص ۱۹۹۷، ۱۱،العدد ۱۰جلد مجلة أفاق الهند ،جواهر الل نهرو،الم -۳
روي مكريدس مناهج السياسة الخارجية في دول العلم الثالث، ترجمة الدكتور   -٤

 .٥۳،ص۱۹٦٦حسن صعب ،بيروت ،
 . ۱۸،ص۱۹٦۱كارانجيا،حوار مع نهرو،ترجمة خيري حماد،بيروت، -٥

۱۱ 



اس�ة  وهنا الب�د م�ن االش�ارة  ال�ى أن المب�ادئ  العام�ة  ف�ي  سي               
الهند الخارجية  ل�م  تب�ق  ثابت�ة  .اذ  تغي�رت تبع�اً لتغيي�ر العالق�ات الدولي�ة 
وحدوث بعض التحديات االقليمية ، مما جعل  المناخ  االقليمي  في الق�ارة 

االس��يوية يتس��م  ب��العنف  والت��وتر و التن��افس .  وه��ذا م��ا  يفس��ر الح��رب  
ولتين  فيما  بعد في  مج�ال الباكستانية  حول  كشمير ثم  تسابق الد-الهندية

التس��ليح الن��ووي ، واج��راء التج��ارب عل��ى الص��واريخ البعي��دة  والقريب��ة 
المدى ،وتلك الحاملة  لبعض الرؤوس النووية . وهذا التسابق كله يتناقض  

 ودعواتها السابقة في تحريم التسابق النووي وحضره.
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      ۱۹۷۷۱۹۷۷--۱۹٦٦۱۹٦٦الهنـد في المـرحلة االولى لحكم انديرا غاندي الهنـد في المـرحلة االولى لحكم انديرا غاندي المبحث الثاني: المبحث الثاني: 
                                                                   

. فاٌنتخ�ب اعض�اء ح�زب ۱۹٦٤توفي نهرو في مايس م�ن ع�ام              
) ودخلت انديرا ۱ي) خليفة له في رئاسة الوزارة.(المؤتمرالهندي (شاستر

 )۲غاندي وزيرة لألعالم والنشر في وزارة شاستري.(
بت��دهور األوض��اع  ۱۹٦٦ - ۱۹٦٤وتمي��زت الفت��رة م��ن ع��ام              

اإلقتصادية ، انعكست  بشكل  مباشر في  ظهور مجاعة  ضربت  مناطق 
د  القمح  من الواليات المتحدة واسعة  من الهند  مما اٌضطرها  الى اٌستيرا

االمريكية. وزاد  من  تعقيد  االمور اشتباك الهند في  حرب مع الباكستان 
 حول منطقة كشمير.

وبعد مضي فتره قصيرة من اٌضطراب األوضاع على الحدود               
برزت مشكلة  جديدة  تمثلت  بوفاة ( شاستري) والحاجة  الى من  يخلف�ه. 

ات بين  قادة  ح�زب الم�ؤتمر. وعل�ى ال�رغم م�ن ت�ولي أح�د  وظهرت خالف
المرشحين وهو ( كولزاري  ناندو )  رئاس�ة ال�وزارة  مؤقت�اً .اال ان كب�ار 
ق��ادة  ح��زب الم��ؤتمر رش��حوا أن��ديرا غان��دي وكم��ا رش��حها ال��وزراء ف��ي 

)  صوتاً ۳٥٥الواليات.وحسم االمر أخيراً  باإلنتخاب  وبحصولها  على (
ص��وتاً  لمنافس��ها ( م��وراجي ديس��اي ) وف��ازت  بمنص��ب  )۱٦٦مقاب��ل  (

 )۳.(۱۹٦٦كانون االول من عام  ۲٤رئاسة الوزراء في 
 

هو ( ألل بهادر شاستري )  كان  عضواً  بارزاً في حزب الم�ؤتمر  -شاستري:  -۱
الهندي و موضع ثقة نهرو . وقد  رشحهُ  كبار أعضاء  حزب  الم�ؤتمر ال�ى  تولي�ه 

كمال المنوفي ، انديرا  غاندي   والمعارض�ة  السياس�ية ،  ۰۰۰أنظر الوزارة  بعدهُ 
 .  ۱۳۲، ص  ۱۹۷٥، القاهرة ،  ٤۲مجلة السياسة الدولية ،العدد 

ف�ي  ۱۹۱۷من شهر تشرين  الثاني في ع�ام  ۱۹ولدت في يوم   -أنديرا غاندي : -۲
سة الت�ي أنش�اها مدينة ، (أل آباد ) وتلقت تعليمها في مدينة  (شاشيتكان) وهي المدر

 ۱۹٤۱الشاعر الهندي (تاغور) أكملت دراستها في (لوزان )  بسويسرا . وفي عام 
تعرفت على  شخص أسمة  (فيروز)  و تزوجتة   وكان  من عامة  الن�اس  ويعتن�ق 
(الزرادشتية) ، ولكنها  تركتهُ  بسبب رفض  والدها  لهُ  و  رزقت من�ه بول�دين هم�ا 

أصبحت  سكرتيره  لوال�دها ، و مس�ئوله  ۱۹٤۷ي عام   ( راجيف وسنجاي ) . و ف
أنتخبت  لعضوية  اللجنة  التنفيذي�ة  لح�زب  ۱۹٦۱سجل التشريف  بالوزارة . وفي 

   -المؤتمرالهندي أنظر:
      Ghose Sankar, Leader of Modern India, New Delhi, 1980, 

P.397. 
 .۱۳۳المصدر نفسه،ص -۳
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 ـي واجهـت أنـديرا غــانــديالمشـاكل الت -اوالً :
  

واجه��ت ان��ديرا غان��دي مش��اكل عدي��دة عن��دما تس��لمت رئاس��ة                
ال��وزارة منه��ا  مش��كلة المجاع���ة  ومش��كلة  (كش��مير) وغيره��ا.  وألج���ل 
معالج��ة مش��كلة المجاع��ة  حاول��ت الحص��ول عل��ى المس��اعدة م��ن الوالي��ات 

والتق�ت ال�رئيس ۱۹٦٦ي ع�ام المتحدة  األمريكية بقيامها ب�أول زي�اره له�اف
 )۱األمريكي(جونسون) وطلبت منه المساعدة.(

 
 

إال أنه��ا  كان��ت مش��روطة بالموافق��ة الهندي��ة عل��ى انش��اء مرك��ز             
ثقافي امريكي  في  الهند.  فوافقت  أن�ديرا غان�دي  عل�ى  ذل�ك  و بالمقاب�ل 

الحب��وب )  مالي��ين  ط��ن  م��ن ۳وص��لت المس��اعدات  األمريكي��ة البالغ��ة (
 )۲) مليون دوالرعلى شكل مساعدات مالية. (۹۰و(

 
باالضافة الى ذلك قامت أنديرا غاندي بوضع خطة خمس�ية ه�ي             

الرابعة في  تسلسل  خطط  التنمية  في الهند.  وكانت هذه الخط�ط متوقف�ة 
. وبعد وضع الخطة الخمسية هذه  موض�ع التطبي�ق وتلق�ي ۱۹٦٥منذ عام 

عل�ى  ت�أميم   ۱۹٦۷الواليات المتحدة االمريكية  أقدمت ع�ام  المساعدة من
مؤسسات البنوك  وشركات  التأمين  وانهاء  اإلمتيازات  الرئيسة  لبعض 

 )۳الفئات في المجتمع الهندي.(
 

وعارض  خط�وة  الت�أميم  بع�ض  الشخص�يات  السياس�ية  الت�ي             
جي ديساي ) في حين أي�دها تضررت  مصالحها  من  بينهم  نائبها ( مورا

آخرون. وحينما  وجدت ان  ديساي  يخلق  لها  المتاعب  و يعرقل  حمل�ة 
 )٤التأميم أعفته من الوزارة.(

 
محمد جواد علي ، السياسة االمريكية زمن انديرا غاندي ، شؤون القارة الهندي�ة  -۱

 .۲٤،ص۱۹۸٥وافغانستان ،الجامعة المستنصرية،بغداد،
 .۲٥،ص المصدر نفسه -۲
 .۱۱٦،ص۱۹۸٤أحسان هاني سماره، تجربة التخطيط في الهند،بغداد، -۳
سامي منصور  ،  حزب المؤتمر واألزمة  السياسية في الهند  ،  مجل�ة السياس�ة  -٤

 .۳٤،ص۱۹۷۰،القاهره،۲۰الدولية  والعدد
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وكان واضحاً أن انديرا قد احدثت أموراً في البالد لصالح القوى             
ش��عبية معتم��دة عل��ى دع��م الق��وى اليس��ارية و خاص��ة الح��زب الش��يوعي ال

الهن���دي.  أم���ا العناص���ر الرجعي���ة  ف���ي ح���زب الم���ؤتمر وال س���يما ال���ذين 
عارض���وا الت����أميم، فق���د عمل����ت عل���ى تحج����يمهم  ومحاص���رة أنش����طتهم 

 )۱السياسية.(
 

وج�دت ه�ذه السياس�ة التقدمي�ة إنعكاس�اً إيجابي�اً له�ا عل�ى مس��توى             
الروس���ية، تمث���ل بس���د حاج���ة الهن���دالى المس���اعدات  –لعالق���ات الهندي���ةا

 )۲العسكرية والمادية والفنية من االتحاد السوفيتي السابق.(
 

اما القوى الرجعية الهندية ومن ورائها  القوى الرأسمالية وعل�ى             
رأسها  الواليات  المتحدة  االمريكية ، فقد  اخذت تعمل وتخطط  من اجل 
االطاحة بحكومة انديراغاندي، فكان  للواليات المتحدة االمريكية دور في 

تحري���ك النع���رات الطائفي���ة م���ن أج���ل خل���ق المتاع���ب لحكومته���ا تمهي���داً  
 )۳لإلطاحة بها.(

 
أن الخطط األمريكية هذه  ما هي اال جزء من ذلك الصراع ب�ين             

ة والتسابق بينهما  لتحقيق المعسكرين المتنافسين خالل حقبة الحرب البارد
. اال أن القوى الوطنية  الهندية ومن  اكبر  قدر ممكن من النفوذ لكل منهما

بينها قوى اليسار لم تقف مكتوفة االيدي امام  ضغط  القوى الرجعية ، بل 
قاومت هذا  التحرك  الرجعي  بالتوعية  السياسية  الجماهيري�ة  و النش�اط 

 )٤ثف . (االعالمي  التقدمي  المك
 

وهنا البد من التساؤل لم هذا الموقف العدائي من بعض ش�رائح                
المجتمع  الهندي ،  والسيما  الطبقات  الغنية  و وقوفها  ضد االصالحات 

 إذ  يبدو ان الطبقة ؟االقتصادية  التي سعت انديرا الى  تطبيقها  في الهند 
 .۳٥لسياسية في الهند،مصدرسابق،صسامي منصور،حزب المؤتمر واالزمة ا -۱
 ، مجلة  العلوم  ۱۹۷۷ -۱۹٦٦عبد  الرزاق  مطلك  الفهد ، انديرا  غاندي  من  -۲

 .۱۱۰، ص۲۰۰۳، بغداد ،۳۳-۳۲االجتماعية ، العدد  
للتفاص���يل اكث���ر انظ���ر ،محم���د ج���واد عل���ي ،السياس���ة االمريكي���ة زم���ن ان���ديرا  -۳

 .۲٤۳غاندي،مصدر سابق ،ص
4-Indira Gandhi, the Speech's and Reminiscences of   Indira 
Gandhi, New Delhi, 1995, P.60. 
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البرجوازية  الهندية  تمثل  ثقالً  كبيرا  في  البالد  وخاصة  تلك  الفئة من 
اصحاب البنوك التي نالها التأميم ولم يهدأ لها بال منذ صدور ذلك القانون. 

الهند الى ( عشرين ) بنك�اً يس�يطرعليها  إذ  يصل عدد البنوك الرئيسة  في 
شخص���اً  يجمع���ون  ب���ين عض���وية  ادارته���ا  و يوجه���ون سياس���تها  ۱۸۸

) ۱٤۲٥واستثماراتها. وهم  بهذه الصالحيات  والسلطة  يسيطرون على (
 )  ش�ركة ، فض�ال ع�ن  انتم�ائهم  ال�ى۱۱۰۰شركة  كبرى يملكون  منها (

الصناعة  والتجارة في القطاع )  اسره لها السيطره  الواضحة على ۱٤۰(
 )۱الخاص.(

 
ويس��هم معه��م ف��ي ه��ذه االس��تثمارات بع��ض الش��ركات الص��ناعية            

الكبرى االوربية واالمريكية. كما ان لهذه  االس�ر المالي�ة الهندي�ة عالقاته�ا 
 )۲الوثيقة واٌنتماءها وتحالفاتها المتينة مع االحزاب اليمينية.(

 
موم  فان القوى الرجعية لم تسكت امام الت�أميم فأقام�ت وعلى الع            

الدعوى ض�د الق�انون الم�ذكورامام المحكم�ة الدس�تورية العلي�ا. واس�تجابت 
المحكم��ة  له��ذه  ال��دعوى لكنه��ا  ل��م  تس��تطع  ام��ام التأيي��د الش��عبي لص��دور 
قانون  التأميم ان تحكم بعدم دستوريته ، اال انها حكم�ت بتع�ويض ب�اهض 

 )۳وك.(لهذه البن
 

وكانت النتائج المباشرة لهذه المشاكل اتساع دائرة الخالف داخ�ل            
حزب المؤتمر بين  الجناح اليساري الذي تزعمته (أنديرا غاندي)  وجناح 
اليمين الذي تزعمه ( موراجي ديساي ) وادى هذا الخالف الى اٌنشقاق في 

برئاس��ة  ( ان��ديرا   -أ  -إذ  أص��بح  ح��زب الم��ؤتمر ۱۹٦۹الح��زب  ع��ام  
 )٤برئاسة  (موراجي ديساي).(  -ب  -غاندي)  وحزب المؤتمر 

وكان  هذا   سبباً  في  اضعاف  الحزب  تجاه  تلك  المعضالت  السياسية 
 واالجتماعية .

 
، مص�در س�ابق ۱۹۷۷  -۱۹٦٦عبد  الرزاق مطلك  الفهد ، انديرا غاندي  من   -۱

 .۱۱٤،ص
 .۱۱٤المصدر السابق ،ص  -۲
صائب اسماعيل نوري ،أقتصاديات الهند ، مركز الدراسات االسيوية االفريقي�ة  -۳

 .۷۱،ص۱۹۸٦،الجامعة المستنصرية ،بغداد،
 .۷۲المصدر نفسه ، ص  -٤
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 ۱۹۷۱الباكستانية وظهور دولة بنغالدش عام –الحرب الهندية  -ثانيـاً :
  

المشاكل الداخلي�ة واجهت  حكومة  انديرا غاندي ، فضال  عن               
مش��كلة اخ��رى ، تمثل��ت بانقس��ام  الباكس��تان ال��ى  ش��رقية وغربي��ة.اذ ك��ان 

) يقود المعارضة  في الجزء الش�رقي م�ن  الباكس�تان  ۱(مجيب الرحمن).(
وأل��ف حزب��اً سياس��يا  اس��ماه  ( عص��بة ع��وامي ) . و طال��ب  ب��أدارة  ذاتي��ة  

فق��ر ، ف��ي  ح��ين ك��ان للقس��م  الش��رقي لباكس��تان  ال��ذي ك��ان  يع��اني  م��ن ال
القسم  الغربي  ينعم باالستقالل  والس�يطرة  عل�ى مقالي�د الس�لطة  بص�ورة 

 )۲شبه مطلقة .(
 

ج���رت االنتخاب���ات النيابي���ة العام���ة  ۱۹۷۰وف���ي اواخ���ر ع���ام              
) مقع�داً  ۱٦۹) مقع�داً م�ن اص�ل (۱٦۷وحصلت (عص�بة ع�وامي ) عل�ى (

صل ( ذو الفقار علي  بوتو )  وزير في باكستان الشرقية ، في حين لم  يح
) مقع�داً ۸٥الخارجية السابق الذي كان يرأس ( حزب الش�عب ) اال عل�ى (

 ) مقعداً في باكستان الغربية.۱۳۸من اصل (
 

وم���ع ذل���ك ف���ان والة االم���ور ف���ي باكس���تان الغربي���ة مث���ل (ذو             
ح رئيس�اً الفقارعلي بوتو) لم يسمحوا للشيخ (مجيب الرحمن) م�ن ان يص�ب

لل��وزراء او ان ( عص��بة ع��وامي )  تس��هم ف��ي ت��أليف ال��وزارة او تع��ديل 
 )۳الدستور .(

 
وهو  زعيم  حزب عصبة عوامي  التي  فازت باالنتخاب�ات   -مجيب الرجمن  : -۱

. وحصل  حزب  عصبة عوامي عل�ى ۱۹۷۰-۱۲ - ۷التي  جرت في  باكستان في 
ن حصل حزب الشعب  المنافس ل�ه عل�ى مقعدا  في  الجمعية الوطنية ، في حي ۱٦۷

مقعدا ، لذا أصبح  مجيب الرحمن  رئيسا  للحكومة  في  باكستان الشرقية الت�ي  ۸٥
هاني الياس الحديثي ، النظ�ام  ۰۰۰انفصلت عن الباكستان وسميت  بنغالدش. أنظر

السياسي  في الباكستان ، معهد الدراسات االسيوية االفريقية ،الجامعة المستنص�رية 
 .۲۰،ص۱۹۸٦،بغداد،

لم  يحصل  القسم  الشرقي  من  الباكستان  من االنفاق الحك�ومي اال بنح�وخمس   -۲
االنفاق المخصص لالستثمار وربع السلع المستوردة وخمس المعون�ة االجنبي�ة.رغم 

ملي��ون نس��مة ، ف��ي ح��ين بل��غ  ۸۰ك��ون التع��داد الس��كاني  لالقل��يم الش��رقي  اكث��ر م��ن 
أنظ�ر محم�د ع�زت نص�ر هللا، الح��رب    ۰۰ملي�ون نس��مة ٥۰س�كان االقل�يم الغرب�ي 

 .۳۰-۲۰،ص۱۹۷۲،بيرزت ،۱۹۷۱الباكستانية –الهندية 
 .۱۱٥،مصدرسابق ص۱۹۷۷-۱۹٦٦عبد الرزاق مطلك الفهد،انديراغاندي من -۳
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فح�دث رد فع��ل  ش��عبي  ف��ي باكس�تان  الش��رقية اعل��ن عل��ى اث��ره             
ولة  بنغالدش وبعد  يومين  من  اعالن مجيب الرحمن تشكيل ما اسماه  بد

واٌرتفاع علمها في ( دكا ) ،  ۱۹۷۱اذار عام  ۲٥قيام  دولة  بنغالدش في 
تحركت  القطعات العسكرية ف�ي  باكس�تان  الغربي�ة إلجه�اض ه�ذا الق�رار 
بالقوة.واٌعتقال( مجيب الرحمن )  و ص�در أم�ر بتجمي�د (عص�بة ع�وامي) 

 وغلق دوائرها.
 

ه��ذا أص��بحت باكس��تان الش��رقية مس��رحاً للص��راع إذ ترك��ز فيه��ا ل           
)  ال���ف م���ن جن���ود باكس���تان الغربي���ة. أم���ا ب���نغالدش فش���كلت ج���يش ۸۰(

 )۱) الف محارب .(٥۰(تحرير البنغال) الذي كان قوامه (
 

أما الهند فقد وقفت الى جانب قيام  دولة بنغالدش ،اذ ان حكومة             
عاني من هجرة مال يين  البنغاليين الي الهند ، وم�ا انديرا  غاندي  كانت  ت

يسببه  ذلك من كثافة  سكانية  كبيرة وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على 
الواقع االقتصادي الهندي ،فضال عن حاجة الهند الى حليف قوي لمواجهة 
التحديات  الباكستانية  عبر الحدود، لذا دخلت القوات الهندية الى باكس�تان 

شرقية  دعماً لجيش تحرير البنغال. وكان البنغاليون في المدن  يستقبلون  ال
 )۲جيش التحرير الهندي ويرحبون به.(

 
وتال هذه  العمليات االستعراضية العسكرية  إعتراف الهند بقيام             

دولة بنغالدش. وقد أسهم الموقف الهندي هذا في رفع مكانة وسمعة انديرا 
 –ت المباش��رة  له��ذه التط��ورات توترالعالق��ات الهندي��ة غان��دي الت��ي ع��دّ 

وذل��ك بعق��د  ۱۹۷۱الباكس��تانية الت��ي ل��م تج��د طريقه��ا ال��ى التحس��ن اال ع��ام 
أتفاقية  (سمال) التي اكد من خاللها الطرفان ان المشاكل بينهما ستحل م�ن 

 )۳خالل المفاوضات .(
 

 .۳۰-۲٥محمد عزت نصر هللا، المصدر السابق ،ص -۱
   ۱۱٦،مصدرسابق،ص۱۹۷۷-۱۹٦٦الرزاق مطلك الفهد،أنديراغاندي من عبد -۲
 ۱۹۷۱وهي االتفاقية  التي  عقدت  بين  الهند  والباكستان ع�ام   -أتفاقية سمال : -۳

والتي  نصت  على سحب القوات  العسكرية من المناطق  المتنازع عليه�ا ، وتب�ادل 
أنظ�ر محم�د ۰۰۰ات والخالفات .االسرى و استخدام  الوسائل السلمية لحل المنازع

 .۲۰جواد علي ، شوؤن القارة الهندية وافغانستان ،مصدر سابق ،ص
۱۸ 



كما استطاعت انديرا غاندي ان تقيم بنجاح عالقات ص�داقة م�ع              
دول المعسكراالش��تراكي،وفي الطليع��ة م��نهم االتح��اد الس��وفيتي والص��ين 

ي مس�ؤوليتها لم�دة طويل�ة إذ إن الشعبية. لم تستمر حكوم�ة انديراغان�دي ف�
القوى اليمينية  والرجعية  التي  ضربت مصالحها واٌمتيازاتها بقيت تعم�ل 

) فق�د ۱دون ملل  بوض�ع العراقي�ل أم�ام حكومته�ا تمهي�داً لل�تخلص منه�ا .(
تحق��ق تح��الف ق��وي ب��ين أح��زاب اليم��ين والرأس��ماليين م��ن كب��ار الم��الك 

لحهم ، ف�اٌنتهجوا مختل�ف الس�بل  والتجار والصناعيين  الذين ض�ربت مص�ا
لخل���ق  المتاع���ب أم���ام  حكومته���ا ، وم���ن  ذل���ك  تح���ريض  العم���ال عل���ى 
االض��راب  ومن��ه إض��راب ( عم��ال الس��كك الحديدي��ة ) ف��ي  اي��ار م��ن ع��ام 

، اذ  رفع  العمال مطاليبهم  بزيادة االجور ومنحهم عالوات سنوية ۱۹۷٤
 )۲وتحسين ظروف عملهم.(

 
ذلك تدهوراالوضاع االقتصادية بس�بب ال�نقص الح�اد  وصاحب              

في منتوج  الحبوب واٌرتفاع أسعارالنفط،مماأدى بدوره الى اٌرتفاع أس�عار 
 ٪۲۰المواد الغذائية وزيادة البطالة مصحوبا ً بارتفاع  نسبة التضخم  الى 

وسببت هذه  أالوضاع  تصاعداً في االحتجاجات التي تميزت بالعنف مم�ا 
 )۳تدخل الجيش واستخدام  القوة  لوضع حد لهذه االضطرابات.(أدى الى 

 
واس��تمرت  ۱۹۷٥كم��ا اعلن��ت حال��ة  الط��وارئ ف��ي ال��بالد ع��ام              

ل�م   ۱۹۷۷عامين أجريت في أعقابها االنتخاب�ات. اال أن  نتائجه�ا ف�ي ع�ام 
تكن في ص�الح أن�ديرا غان�دي إذ حص�ل منافس�ها (م�وراجي ديس�اي) عل�ى 

)  فكلف  بتشكيل  الوزارة  في  يوم ۱اً ، ( أنظر جدول رقم  ) صوت۲۹۹(
وهي  اول  حكومة  ال يش�ترك  فيه�ا ح�زب الم�ؤتمر ۱۹۷۷آذار عام   ۲٥

 )٤الهندي .(
 
 
 

اسماعيل صبري مقلد ، االزمة  السياسية في الباكستان ، مجلة السياسة الدولية،  -۱
 .۳٤،ص ۱۹۷۱،القاهرة ،۲٤العدد 

  ۱۲۰،مصدرسابق،ص۱۹۷۷-۱۹٦٦الفهد،انديراغاندي من  عبد الرزاق مطلك-۲
عبد الرحمن عبد العال ، التجربة الهندية في نصف قرن ،مجلة السياسة الدولية  -۳

 .۱٦۹،ص۱۹۷۷،القاهرة ،۱۳۰،العدد 
 .۱۷۰المصدر نفسه ،ص -٤

۱۹ 



 )۱الجـدول رقم (
 
في  يبين عدد  المقاعد  التي حصلت عليها االحزاب السياسية المشاركة 

 .۱۹۷۷االنتخابات عام 
 
 

 الحزب
 

 عدد المقاعد التي حصل عليها

 
 حزب جاناتا -۱
 

 حزب المؤتمر -۲
 

 الحزب الشيوعي الهندي -۳
 

 الحزب الشيوعي الماركسي -٤
 

حزب االتحاد الدرافيدي                                                     -٥
 القومي

 
حزب االتحاد الدرافيدي  -٦

 التقدمي (انا)
 

 الحالي دالحزب  -۷
 

 )۱المستقلون وغيرهم.( -۸
 

 

 
۲۹۹ 

 
۱٥۳ 

 
۲۲ 

 
۷ 

 
۱ 
 

 
۱۹ 
 

 
۹ 

 
۳۱ 

 
 

 
 
سعيد رشيد عبد النبي ، المعارضة في النظام السياسي الهندي ، مص�در س�ابق ،  -۱

 .۲۱٥ص 
 

۲۰ 



وبص���عود تجم���ع (الجانات���ا ) ال���ى الس���لطة بزعام���ة م���وراجي             
الجدي�دة  إلحك�ام  الحص�ار   ) بدأت  معركة  خاضتها  الحكومة۱ديساي.(

حول حزب الموتمر و زعيمته  ( أنديرا غان�دي ) الت�ي فق�دت مقع�دها ف�ي 
البرلمان. واجهوها بسلسلة من اإلجراءات والتحقيقات من قبل اللجان التي 
تشكلت لمحاسبتها على أخطائها و تجاوزاتها في ظل حال�ة الط�وارى الت�ي 

ع��ديل للدس��تور أكث��ر م��ن م��رة . وم��ا أعق��ب ذل��ك م��ن ت۱۹۷٥أعلنته��ا ع��ام 
واٌستغالل سلطاتها بصورة هددت بتحويل الديمقراطية البرلماني�ة التقليدي�ة 

 )۲في الهند الى نظام  دكتاتوري.(
  

كم��ا اٌتهم��ت بالعم��ل إلع��داد إبنه��ا األصغر(س��نجاي) ليخلفه��ا ف��ي             
دي ) الحكم. ل�ذلك أص�درت  اللجن�ة التحقيقي�ة  قراره�ا بح�بس (أن�ديرا غان�

لم��دة ش��هر م��ع وق��ف  التنفي��ذ. كم��ا  اٌتخ��ذت اللجن��ة  التنفيذي��ة ف��ي  ح��زب 
 )۳المؤتمر الوطني الهندي قراراً بفصل (أنديرا ) من الحزب.(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
عبارة عن أئتالف  من أالحزاب السياسية التي لم يؤل�ف بي�نهم   -تجمع الجاناتا : -۱

غاندي ) بهدف أس�قاطها و يتك�ون  أي  قاسم  فكري مشترك  سوى  العداء ( النديرا
هذا أالئتالف من خمس أحزاب ذات أتجاهات سياسية متباينة ومتناقضة منها ح�زب 
ج���ان س���نغ ، ح���زب  بهاراتي���ا ، ح���زب س���واتاندرا ، الح���زب االش���تراكي وح���زب 
الم��ؤتمر م��ن  أج��ل الديمقراطي��ة ...... للتفاص��يل  أنظ��ر  محم��د ج��واد عل��ي ، ال��نظم 

 .۹٥الثالث ، مصدر سابق، ص السياسية في العالم 
وحيد محمد عبد المجيد ، الخريطة  السياسية  للهن�د  بع�د ح�زب الم�وتمر الجدي�د  -۲

 .۱٤٥، ص ۱۹۷۸، القاهرة ،  ٥۳، مجلة السياسة الدولية ، العدد 
 .  ۱٤٦المصدر نفسه ، ص  -۳

۲۱ 
 



  ۱۹۸۰۱۹۸۰  ––  ۱۹۷۷۱۹۷۷مرحلة حكم حزب المعارضة الجاناتا عام  مرحلة حكم حزب المعارضة الجاناتا عام  المبحث الثالث : المبحث الثالث : 
 
جاء فوز المعارضة المتمثل بإتالف الجاناتا في االنتخابات العامة           

السادسة  نتيجة  مباشرة  لتظافر مجموعة  من العوامل  الداخلية  تأتي في 
 مقدمتها  أالخطاء  التي  اٌرتكبت من حزب المؤتمر وقيادته ومنها :

ادية التي وضعتها  عدم  قيام الحكومة المركزية  بتنفيذ البرامج االقتص  -۱
، وتحول�ت تل�ك الب�رامج ال�ى ۱۹۷٥انديرا غاندي في شهر تموز م�ن ع�ام 

مج��رد دعاي��ة  ف��ي ال��دوائر الرس��مية. كم��ا ان الحكوم��ة  وجه��ت  معظ��م 
اهتمامه���ا  ف���ي الفت���رة الت���ي س���بقت االنتخاب���ات ال���ى الجان���ب العس���كري 

 ) ۱وصرفت أمواالً كبيرة على هذا الجانب. (
 

سياسة  التعقيم  اإلجباري ألجل تحديد إنج�اب االطف�ال   إتباع الحكومة -۲
تمهيداً  للقضاء على  مشكلة  التضخم السكاني . ولعب سنجاي إبن رئيس�ة 
الوزراء دوراً نشيطاً في تطبيق هذه السياسة وتنفيذها .وبذلك فقدت أن�ديرا 
مس��اندة المس��لمين والمنب��وذين ف��ي االنتخاب��ات ألن التعق��يم يتع��ارض م��ع 

 )۲دهم ووجهات نظرهم الدينية. (تقالي
 

والدليل على ذلك ما حدث من إستياء عام في منطقة (مظفر تاغار)         
اعتراضاً  ۱۹۷٦بوالية (اوتابرادش)  خالل  شهر تشرين  االول من عام 

 ورفضا ًلسياسة التعقيم .
 النفوذ  الذي  تمتع به إبنها سنجاي في الحياة السياسية وكثرة تدخله في -۳

الشؤون العامة على الرغم م�ن معارض�ة العدي�د م�ن الق�ادة  الهن�ود  س�واء 
من الوزراء أو من أعضاء البرلمان الهندي . ومع ذلك كانت والدته ت�دافع 

عن��ه وتب��رؤه م��ن  ال��تهم  الت��ي  توج��ه  الي��ه ، ب��ل راح��ت  تب��رزه  كقائ��د  
لطري�ق سياسي  حتى  ساد شعورعام  بأنها تعده ليصبح خليفة له�ا ممه�دة ا

 )۳الن يكون الحكم في الهند وراثياً. (
1-  Lioyed   Rudolph and  Susanne  Heeber  Rudolph ,  Indians 
Election  Backing  into  Future , Foreign  Affairs , vol  4,1977, 
P.848. 
2- Arun Sinha, Bihar, Vote Banks Break Down, Economic and 
political weakly, NO 13, 1977, P.531. 
3- Horst Hartman, Political parties In India, Meerut meenakshi 
Mudranlaya, 1982, P.247. 

۲۲ 



دون  بيان  الحكومة  ۱۹۷٥فرض  حالة  الطوارئ  في  البالد  عام    -٤
األسباب التي  دفعتها الى  ذلك.  ثم  ما أعقب ذلك من اإلعتقاالت وفرض 

حف ،ومنع االضرابات والتظاهرات، وتأجيل االنتخابات الرقابة على الص
 )۱العامة ، وإجراء تعديالت دستورية .(

 
بتركي�ز  ۱۹۷٤النزعة  الس�لطوية الن�ديرا غان�دي ، إذ ب�دأت من�ذ ع�ام  -٥

السلطات بيدها وتفرض  سلطتها على  قرارات  حزب  الم�ؤتمر وتحويل�ه 
م�الت دعائي��ة ض�دها م��ن ) وأخي��راً قي�ام ح۲ال�ى  مؤسس�ه  ش��به  عائلي�ة. (

 )۳وسائل االعالم الغربية واتهامها بالدكتاتورية والمعاداة للديمقراطية.(
 

هذه العوامل مجتمعة مهدت الطريق لنجاح  إئتالف  المعارض�ة             
وتولي (موراجي ديساي ) رئاسة الوزارة الهندية . التي قامت حال توليه�ا 

الداخلية  تمثلت برفع حالة  الطوارئ   المسؤولية  بسلسلة من االصالحات 
) وأعلن��ت ٥) وحل��ت حكوم��ة ح��زب الم��ؤتمر فيه��ا.(٤ع��ن تس��ع والي��ات .(

التزامها ببرنامج تنظ�يم االس�رة وجعلت�ه إختياري�اً. كم�ا عمل�ت عل�ى اع�ادة 
الحريات االساسية . واعطت لوسائل االع�الم الحري�ة ف�ي النش�ر والتعبي�ر 

ت العام�ة  واٌس�تخدام  وس�ائل االحتج�اج  الحر. وإقرار حق عق�د االجتماع�ا
 )٦السلمية. (

 
 

 
 
1- Horst Hartman, Op. Cit., P.268. 

أنديرا غاندي، حقيقتي ، تقديم ايماوئيل بوشيا داش،ترجمة وفاء غ�ازي، بي�روت  -۲
 .۲۰۸،ص ۱۹۸٦،
 .۲۱۷المصدر نفسه ،ص -أنظر ۰۰عن رأي الصحف االجنبية بانديرا غاندي  -۳
التسع التي  رفعت الحكومة  الهندية الجديدة عنها حال�ة الط�وارئ ه�ي الواليات   -٤

البنجاب ،هاريانا ،هيمشال براديش،اوتار براديش،بيه�ار ، مادي�ا براديش،راجس�تان 
 ،غرب البنغال ،واوريسا .

،الس�نة  ٤٥۰مجلة المستقبل العرب�ي  ،أرث الماض�ي وه�واجس المس�تقبل ،الع�دد -٥
 .۳۰،ص ۱۹۸۰-العاشرة ، شباط 

6-Horst    Hartman, Op. Cit., P.284. 
 
 

۲۳ 



أما في الجانب االقتصادي  فقد  ادخلت الحكومة الجديدة  بعض                
التعديالت،كتعديل قانون الضرائب،واالهتمام بالزراعة والصناعة وتخفيض 

 )۱أسعار المواد  الغذائية و االنشائية  وغيرها من االصالحات  االخرى. (
 

وعلى المستوى الخارجي شهدت هذه المرحلة نشاطاً ملحوظاً إذ             
توجهت الحكومة الجديدة الى تعزيزوتحس�ين عالق�ات الهن�د الخارجي�ة م�ع 

دول العالم المجاورة  له�ا . أم�ا بالنس�بة  لعالق�ة  الهن�د بال�دول العربي�ة فق�د  
ق لدول ع�دم اوضحها وزير الخارجية ( فاجباي )  في اٌجتماع لجنة التنسي

ض���رورة انس���حاب   (إذ أك���د  ۱۹۷۷االنحيازال���ذي عق���د ف���ي دله���ي ع���ام 
أسرائيل من االراضي العربية المحتلة وطالب  باإلعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطيني ) ، واضاف  الوزير ( سوف لن  يط�رأ أي تغييرعل�ى السياس�ة 

 )۲. ()الهندية في هذا المجال
 

تعاون والصداقة  مع االتحاد السوفيتي ، قام وتعزيزاً لعالقات  ال            
( موراجي ديساي ) بزيارة رسمية الى االتحاد السوفيتي بناًء على الدعوة 
التي وجهها إليه وزير الخارجي�ة الس�وفيتي (اندري�ه غروميك�و) وذل�ك ف�ي 

 )۳أثناء زيارة األخير للهند لتقديم التهاني للحكومة الهندية  الجديدة. (
 

كما  أرسلت  الحكومة  الهندية  وفداً  ترأسه  وزير الدفاع  الى              
( بنغالدش )  إلجراء  مباحثات  ثنائية  حول  بعض القضايا  ذات العالقة 
واالهتم���ام  المش���ترك  ب���ين البل���دين . باإلض���افة  ال���ى  التق���اء ( م���وراجي 
ديساي ) ل�رئيس ب�نغالدش  (ض�ياء ال�رحمن ) ف�ي لن�دن اثن�اء حض�ورهما 
م��ؤتمر دول الكومنول��ث المنعق��د هن��اك  خ��الل  ش��هر حزي��ران م��ن ع��ام 

. واس���همت ه����ذه اللق���اءات  ف����ي تحس����ين العالق���ات ب����ين البل����دين  ۱۹۷۷
 )٤الجارين. (

 
1- Horst Hartman, Op. Cit., P.258   

سامي منصور ، سياسة الهند بدون حزب المؤتمر ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .-۲
 .٤۱،ص۱۹۷۷، القاهرة ،٤۹

3- R.V.R.Chandra  Sekhara  Rao ,the  Janata   Government  
and  Soviet Connexion , the World  Today ,Vol -34 , No -2 , 
1978 , P70. 
4- Ibid, P.72. 

۲٤ 



وخالل هذة الفترة قام عدد من زعماء البلدان الغربية بزيارة الهند           
يات المتحدة أالمريكية السابق و (جيمس منهم ( جيمي كارتر) رئيس الوال

 )۱كاالهان) رئيس الوزراء البريطاني السابق و غيرهم .(
 

وعلى الرغم من نشاط حكومة ( جاناتا ) على المستوى الخارجي           
فإن هذا اإلئتالف وبسبب  تفاقم  مشاكله الداخلية ولكثرة  إنشقاقه فشل في 

 عاملين أساسين :تشكيل حكومة قوية مستقرة بسبب 
اإلتجاهات السياسية  المتباينة  التي  سادت بين األحزاب المؤتلفه   -أولها:

 في حكومة (جاناتا) .
لم يكن يجمع أحزاب االئتالف  قاسم مشترك واحد حيال مشاكل   -ثانيها :

المجتمع الهندي ، اال هدف واحد  ذلكم هو القضاء على ( أنديرا غاندي ) 
 )۲مر بوصفه حزباً  قومياًً◌ . (وعلى  حزب المؤت

 
له��ذا افتق��دت حكوم��ة ( جانات��ا ) الغلبيته��ا البرلماني��ة . إذ أس��فرت            

عن عودة  حزب المؤتمر بأغلبية  ۱۹۸۰اإلنتخابات الهندية  السابعة  عام 
)  مقعداً  في المجلس الشعب و تاله حزب ۳٥۱ساحقة . إذ  حصل على  (

) مقعداً أما حزب ( بهارانيا جاناتا) فلم ٤۹ى (( لوك دال ) الذي حصل عل
 ) ۳) مقعداً . (۳۲يحصل إال على (

 
والملف��ت للنظ��ر أن ه��ذه  الحكوم��ة وعل��ى ال��رغم  م��ن العقب��ات                   

و اإلنتكاسات التي واجهتها ، ورغم التباين في مواقف  أجنحتها المؤتلفة ، 
س�نوات . ج�اءت ال�ى الس�لطة ع�ن  فانها  اٌستمرت في الحكم  لم�دة  ث�الث  

طري��ق اإلنتخ��اب وغادرته��ا  بالطريق��ة  نفس��ها . وه��ذا  إن دل عل��ى ش��يء  
فإنما  يدل على عمق التجربة البرلمانية الديمقراطية ف�ي الهن�د . وعل�ى أن 

بقي  يتمتع بقاع�دة   ۱۹۷۷حزب المؤتمر الهندي على الرغم من فشلة عام 
 مرة أخرى . ۱۹۸۰تأييد شعبي أعادتهُ للسلطة عام 

 
  ۲٦محمد جواد علي ، شؤون القارة الهندية و أفغانستان ، مصدر سابق ، ص  -۱
محمدعيسى الشرقاوي ،أالزمة السياسية و أالنتخابات في الهند ،مجلة السياسية  -۲

 .۱۲۱،ص ۱۹۸۰، القاهرة ، ٥۹الدولية ، العدد 
ندي، مجلة السياسة الدولية سامية الجندي، أالنتخابات الجديدة و عودة أنديرا غا -۳

 .۱٥٥، ص ۱۹۸۰، القاهرة،  ٦۰،العدد
 

۲٥ 



  ۱۹۸٤۱۹۸٤--۱۹۸۰۱۹۸۰الهند في المرحلة الثانية من حكم أنديرا غاندي الهند في المرحلة الثانية من حكم أنديرا غاندي ::المبحث ألرابعالمبحث ألرابع
  

اٌنتهجت ( أنديرا غاندي ) في  وزارتها الجديدة  سياستها السابقة             
الخارجية للهند ف�ي   بالمحافظة  على الخطوط  أالساسية  لمبادئ  السياسة

تزعمها لحركة عدم  أالنحياز والمحافظة على السلم  و االمن  في المحيط 
الهن���دي و الخل���يج العرب���ي  ك���ذلك  موقفه���ا  المؤي���د  لالتح���اد الس���وفيتي        

 )۱والمعارض  للواليات المتحدة االمريكية .(
  

مشاكل الداخلية  ولكن في السنوات االخيرة من حكمها تفاقمت ال             
و االضطرابات  السياسية   وال سيما مشاكل السيخ والهندوس و المسلمين 
وغيرهم  من  الطوائف االخرى . مما نتج في نهاية االمر الى مقتلها على 

 )۲.( ۱۹۸٤تشرين االول عام    ۳۱يد  حراسها من  طائفة  السيخ في  
 

ا ت��أثير كبي��ر ف��ي االوض��اع وعل��ى العم��وم  فق��د  ك��ان  لوفاته��              
الداخلي��ة  وقي��ام  بع��ض  الحرك��ات االنفص��الية  ف��ي أقل��يم ( البنج��اب ) م��ن 
المجموعات المتطرفة من السيخ ، كما خسر حزب المؤتمر الهندي مكانته 

 )۳السياسية في بعض أهم االقاليم الهندية. (
 

به��ا ع��ن فض��الً ع��ن ذل��ك فق��د مث��ل اٌغتي��ال ان��ديرا غان��دي وغيا             
الساحة الدولية خسارة  كبيرة لحركة عدم االنحياز وبلدان العالم الثالث .اذ 
أش�ادت  الص��حف و االذاع��ات  و االح�زاب السياس��ية  ب��دورها  و مكانته��ا 
 وإنجازاتها على  مستوى  بلدها (  الهند  ) وكذلك  بلدان  العالم  االخرى.

ش��كلة الس��يخ وأثره��ا ف��ي وفيم��ا ي��اتي بع��ض التفاص��يل المتعلق��ة بم        
ح���دوث    االض���طرابات ف���ي الهن���د ، ك���ذلك اٌس���تعراض عالق���ات الهن���د 

 الخارجية خالل المرحلة الثانية من حكم انديرا غاندي .
 
 

1-Rhichard Wigg, Mrs. Gandhi, the Political Elites and India's 
Rural Voters,theWorld Today,Vol-36, No-3,Delhi,1980,P.100.  

أحمد فارس عبد المنعم ، عودة انديرا غاندي الى الحياة السياسية  الهندية ،مجلة  -۲
 .۷۹،ص۱۹۷۹،القاهرة ،٥٥السياسة الدولية ،العدد

االقاليم  الهندية التي خسرت فيها انديرا غاندي  مكانتها  السياسية هي  هارياتا   -۳
 ۹۹لمصدر نفسه ، صا -أنظر : ۰۰،بيهار،البنجاب،كيراال، واوتابراديش وغيرها

۲٦ 



 تفـاقـم مشكلة السيـخ واثرها فـي حـدوث االضطـرابات في الهنـد -أوأل :
 

حينما تحقق ۱۹٤۷كانت طائفة السيخ تطالب باالستقالل منذ عام            
استقالل الهند وانفصال باكستان إذ ضم جزء  كبير من اقل�يم البنج�اب ال�ى 

ما في ذلك مدينة (الهور) عاصمة االقليم.  دولة باكستان المستقلة حديثاً ، ب
و في  أعقاب ذلك تزعم  السيخ حركة واسعة  اٌتسمت بالعنف وطالبوا من 
خاللها  بدولة  مستقلة. لكن الحكومة  الهندي�ة رفض�ت  مط�اليبهم  وقمع�ت 

 -۲ -) .أنظر خارطة رقم ۱حركتهم بشدة (
 ۱۲ال�ى م�ا يق�رب م�ن  وبمرور الزمن تزاي�د أف�راد ه�ذه الطائف�ة            

مليون نس�مه  وش�كلوا حزب�اً سياس�يا ه�و ح�زب ( أك�الي دال ). ال�ذي اٌتس�م 
باالعتدال إذ طالب زعيمه ( سينبج لونجوال) بحكم ذاتي موسع لإلقليم في 
حين طالب السيخ المتطرفين بزعامة ( س�يبنج بهين�درنوال) بدول�ة مس�تقلة 

دعم��ت ه�ذا الطل��ب و أيدت��ه ف�ي البنج��اب  يطل�ق عليه��ا اس��م ( خالس�تان) .و
الجالية  السيخية  المنتشرة  في  كل من بريطانيا وكندا والواليات المتح�دة 

 )۲االمريكية.(
 

بمقاطع�ة  الحكوم�ة  ۱۹۸۳كما قام المتطرفون ف�ي  أوآخ�ر ع�ام             
المركزية أقتصادياً وأعاقوا حركة سيرالقطارات بهدف منع شحن الحبوب 

 ٪٥۷جاب) الى المدن أالخرى . و للعلم أن البنجاب تنتج و نقلها من ( البن
 )۳من إنتاج الحبوب في الهند  لهذا فهي تعد (سلة الخبز الهندية) .(

 
إن تدهور األوضاع واٌضطرابها في إقليم البنجاب دعا الحكوم�ة             

الهندي��ة ال��ى اٌقتح��ام المعب��د ال��ذهبي ف��ي (  أمريتس��ار )  به��دف  محاص��رة 
) اآلف  جن�دي. وأس�فرت ٤ردين  فية  بقوات  حكومية  تزيد  عل�ى (المتم

)  ساعة عن  مقتل ألف شخص م�ن الس�يخ.  ۳٦المعركة التي اٌستمرت  ( 
 )٤سميت هذة العملية العسكرية بعملية ( النجم األزرق ).(

 
 .٤۸۰عبد الرزاق مطلك الفهد ، تاريخ العالم الثالث ، مصدر سابق ، ص  -۱

2- Khush Want Sing, The Sikhs Calouttas, Luster Press Put 
Ltd, 1984, P.11. 

جمال الدين محمد علي ،  أغتيال  أنديرا غاندي و مستقبل القارة الهندية ، مجلة  -۳
 . ۲۰٥،ص ۱۹۸٥، القاهرة ،۷۹السياسة الدولية ، العدد 

 .۱۰٦المصدر نفسه ، ص  -٤
۲۷ 



لباً عل��ى حكوم�ة أن��ديرا غان��دي وأث�رت ه��ذة العملي��ات العس�كرية س��         
الن طائفة السيخ تتمتع بوضع متميزخاص في المؤسسة العسكرية الهندية 

من قوات الجيش الهندي . وفي الوقت  نفسة  حدثت   ٪۱۱ويمثلون نسبة  
إظطرابات آخرى في والية (جامو) و(كشمير) بسبب عزل حكومة أنديرا 

هللا  )  إذ أتهمت��هُ بمس��اعدة  غان��دي  ل��رئيس وزراء  الوالي��ة ( ف��اروق عب��د
 )۱المتطرفين السيخ وامدادهم بالسالح وعينت ( غالم شاه ) بدالً منة .(

 
فأعلن فاروق عبد هللا تمرده على أوامر الحكومة المركزية و نجح          

في اٌستمالة العديد من العناصر المعارضة الى جانبه . وادت هذه االحداث 
باط  في كشمير بين أبناء الوالية الذين يرون انه�م  الى  زيادة  مشاعر اإلح

يتحملون تبعة انضمامهم الى الهند ورفضهم االنض�مام ال�ى الباكس�تان من�ذ  
 )۲عاماً .( ۳۷

 
وم��ن جه��ة  اخ��رى  ك��ان ع��زل حكوم��ة ان��ديرا غان��دي  ل��رئيس             

ة ف�ي والية اوتابراديش الجنوبية ( راما راو ) ال�ذي  يتمت�ع  بش�عبية  كبي�ر
الوالية. وعينت بدالً منه  ( بسكارا راو )  بدعوى ان�ه  ال  يتمت�ع  باغلبي�ة 
كبيرة في برلمان الوالية مما كان سببا ف�ي ح�دوث اٌس�تياء عام.له�ذا تح�دى 

(رام��ا راو) أوام��ر الحكوم��ة  وص��مم عل��ى اج��راء اس��تفتاء ف��ي البرلم��ان  
ة قوي�ة لحكوم�ة الخاص بالوالية بين�ه وب�ين منافس�ه. وكان�ت النتيج�ة ض�رب

ان��ديرا غان��دي إذ حص��ل ( رام��ا راو ) عل��ى اغلبي��ة برلماني��ة ف��ي برلم��ان 
 )۳الوالية  مما ثبت عدم صحة ادعاءاتها.(

 
 

 
جمال الدين محمد علي ، اغتيال انديرا غاندي و مستقبل القارة الهنديه ، مصدر  -۱

 ۲۰٦سابق ،ص 
اختاراالنضمام الى الهند عند  الشيخ  فاروق عبد هللا الملقب (باسد كشمير ) قد – ۲

بدال من االنضمام الى باكستان. وذلك على خلفيه ۱۹٤۷استقاللها عن بريطانيا عام 
قناعاته  بديمقراطيه  نهرو  التي  تحافظ  على حقوق االقليات والتي ستمنح كشمير 

انظر :صباح محمود  محمد ،السيخ  ۰فرصه افضل للحفاظ على شخصيتها القوميه
انديرا غاندي ، معهد الدراسات االسيوية االفريقية ، الجامة المستنصرية  واغتيال 
 .۱۱٤،ص۱۹۸٥،بغداد ،

 .۱۱٥المصدر نفسه ،ص -۳
 

۲۸ 



إن سلسلة االضطرابات هذه والمشاكل الطائفية التي حصلت منذ            
والمصادمات المتكررة بين الحكومة والمعارضة، جعلت ۱۹۸٤بداية عام 

بادعاءات مفادها وجود  قوى خارجية وراء االضطرابات  الحكومة  تلوح
 )۱االخيرة.(

 
في حين رجح  بعض المحللين  اسباب هذه  االضطرابات  الى              

عوامل  داخلية ،  تتعلق  بسياسة   انديرا  الخاصة  بعزل  بعض  رؤس�اء 
الحكوم��ات المعارض��ين له��ا ف��ي الوالي��ات م��ن جه��ة واس��تخدامها العن��ف 

مسلح م�ع الس�يخ  م�ن  جه�ة  أُخ�رى م�ن منطل�ق  حرص�ها عل�ى  تعزي�ز ال
موقف حزبها االنتخابي واستعدادها لالنتخابات المتوقع اجراؤها مع نهاية 

 )۲( ۱۹۸٤عام 
 
 

فضال عما تقدم ،فان المتتبع لتطوراالوضاع السياسية في الهند              
فاض المستوى المعيشي  ال يستطيع ان  يغفل أثر التدهور االقتصادي وانخ

وارتفاع معدل  البطالة  في الواليات ، تلك كونها اسباب حقيقية وجوهرية  
 وراء تأزم االوضاع في الهند .

 
ولكن من ناحية اخرى ، البد من االشارة الى ان معارضة انديرا            

 غاندي  ألية حركة انفصالية  وعدم التساهل ازاءها  ينبع من حقيقة تكوين
الهند وهي  بهذا النسيج  المتنوع الطائفي والعرق�ي واللغ�وي واالجتم�اعي 
واالثني ، يجعل التساهل مع الحركات االنفصالية سببا لتصدع وحدة الهند 
وتجزئتها  الى عدد كبير من الدويالت واألقاليم مما يجعلها بالنتيجة  أش�به 

 بدويالت المدن.
 
 
 
 
 
 

 .۲۰٦انديرا غاندي ،مصدر سابق ،ص جمال الدين محمد علي،اغتيال -۱
 صباح محمود محمد، السيخ واغتيال انديرا غاندي ،مصدر ساب -۲
 

۲۹ 



 عـالقـات الهنـد الخـارجيـة -ثانيـاً :
  

تحس��نا  ۱۹۸٤-۱۹۸۳ش��هدت االع��وام  -: البنغالي��ـة –الع��ـالقات الهندي��ـة  -۱
لبنغ��اليين ف��ي العالق��ات ب��ين الهن��د وب��نغالدش.إذ ق��ام ع��دد م��ن المس��ؤولين ا

 )۱بزيارة الهند سعياً لتحسين العالقة بين البلدين .(
  

غير أن تلك  العالقة  سرعان  ما  تدهورت من جديد بعد إعالن             
الهند عن  خطتها  في  إقامة  سور على الحدود  بين البلدين  بسبب هجرة 

اً للمذابح التي البنغالدشيين الى والية  ( آسام )  الهندية  التي كانت مسرح
 اٌرتكبها  سكان  الوالية االصليين  ضد  المسلمين النازحين من بنغالدش . 

فاعلن  قادة  بنغالدش عن  تحفظهم  واٌحتجاجهم ألقامة  ذلك السورعلى  
الحدود بين البلدين ،  بدعوى أنه  يمس  بكرامة  بلدهم مما اضطر(أنديرا 

 )۲غاندي) الى تأجيل إقامة هذا السور .(
 

وعلى الرغم من ذلك فقد أعلن وزيرالداخلي�ة (ناراس�يمهاراو) أن            
الهند عازمة  على المضي قدماً  في بناء السور. وذكر أمام البرلم�ان  ( ال 
يمكن ألحد  أن يعترض على ما نفعلة  على حدودنا ، وال نري�د أن نجعله�ا 

ن هذا الموضوع )  قضية ثنائية ، وال  يمكن أن تكون هناك مفاوضات بشأ
كم��ا أك��د ( أن أعم��ال المس��ح للس��ورالتي توقف��ت بس��بب االمطارالموس��مية 

 )۳الغزيرة ستكتمل و بأسرع وقت ممكن ).(
 

وفي وسط  هذا  التوتر  بين الجانبين  ، إنتهكت المقاتالت الهندية           
المجال الجوي لبنغالدش و قصفت بالقنابل موقعاً الجتماع ضم متظاهرين 
بنغال وبعض القادة ومنهم الرئيس البنغالي السابق (مشتاق أحمد) تجمعوا 
اٌستنكاراً  على بناء السور. اال  أن  هذا  اإلستنكار لم  يكن حائالً  بين ما 

 )٤سببه القصف من جرح  أعداد كبيرة من البنغالين .(
                                                          

 
  ۱۳/۱۱/۱۹۸٤،التاريخ  ۲٦٦۹دة العراق، العدد جري -۱
 . ۸/۸/۱۹۸٤، التاريخ ۳٥۷۳٦جريدة االهرام، القاهرة ،العدد -۲
 .  ۲۸/۸/۸٤،التاريخ، ٤۳۳٥جريدة القبس ، الكويت ، العدد  -۳
  ۳/۱/۱۹۸٥، ،التاريخ  ۳٥۸۱٦جريدة االهرام ،  القاهرة ،العدد -٤

۳۰ 



امت مسيرات احتجاجية في البنغال ض�د ونتيجة لهذه االحداث ق             
اإلجراءات  التعسفية لحكومة  الهند و لرئيسة الحكومة انديرا غاندي الذي 

). وكان�ت س�ببا ۱ثبت عجزها في معالجة مشاكل الحدود المشتركة بينهما(
 )۲في توتر العالقة بين البلدين الجارين واستمرارالتوتر حتى بعد وفاتها.(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤/٥/۱۹۸٤، التاريخ ٥۱۹٦جريدة االنباء الكويتية ،العدد -۱
 .٦/٤/۱۹۸٤، التاريخ۱٦۷۰جريدة أخبار اليوم،القاهرة ،العدد -۲
 
 
 
 
 
 
 

۳۱ 



 العربيـة و الموقـف مـن القضيـة الفلسطينيـة –العـالقات الهنديـة  -۲
بي��ة م��ن العر -بداي��ة لنم��و العالق��ات الهندي��ة  ۱۹٥۲يؤش��رالعام             

دلهي بالتوقيع على معاهدة تجارية بين البلدين.و نما  -خالل محور القاهرة
هذا النمط التجاري بينهما في السنوات الالحقة .كما دخلت الهن�د ف�ي الع�ام 

نفس��ة  ف��ي  عالق��ات  دبلوماس��ية  م��ع  الع��راق  وت��م  التوقي��ع عل��ى معاه��دة  
لثق����افي والص����ناعي ص����داقة ب����ين  البل����دين  تناول����ت  تنمي����ة  التع����اون  ا

 )۱والزراعي والفني بينها .(
تأزمت العالقة بين البلدين إثراٌنعقاد مؤتمر  ۱۹٥٥ولكن في عام            

 (باندونغ) إذ كانت الهند  من  مؤسسي  حركة عدم أالنحياز. وكان العراق
 قد توجة نحو المعسكرالغربي ودخل عضواًفي حلف بغداد في العام نفسه. 

وف���ي مرحل���ة الس���تينيات م���ن الق���رن الماض���ي  تزاي���دات ح���دة             
الصهيوني في  وقت  توط�دت في�ه العالق�ات الشخص�ية  -الصراع العربي 

بين نه�رو واٌبنت�هُ  أن�ديرا غان�دي  م�ع الشخص�يات والرؤس�اء الع�رب مث�ل 
 )۲جمال عبد الناصر .(

 
. وم��ن واٌتس��مت  عالق��ات  الهن��د م��ع اس��رائيل ب��بعض الس��لبيات           

االسباب التي دفعت الهند بهذا االتجاة كونها من الدول المؤسسة لكتلة عدم 
االنحيازالتي تشغل فيها الدول العربية وخاصةً مصر مكانة بارزة . فضالً 

 )۳عن حاجة الهند الى النفط العربي والسيما من منطقة الخليج العربي .(
رة العمالة الهندية الى دول هذا في الوقت الذي  تزايدت  فيه  هج           

الخليج العربي وما صاحب ذلك من تحويالت مالية  أسهمت بعض الشيء 
 )٤في اٌنتعاش االقتصاد الهندي .(

 
الهندية  ، ترجمة  نقوال  زيادة ، مصر،       –سيد مقبول احمد ، العالقات العربية   -۱

 . ۳۲، ص ۱۹۷٤
الهندية ،رسالة ماجستير( غير منشورة )  -فخريه علي أمين ،العالقات العراقية  -۲

 .۷، ص۲۰۰۰مقدمة الى كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ،
االسرائيلية ، الجذورواالبعاد ، بحث مقدم  –محمد جواد علي ،العالقات الهندية  -۳

للندوة الفكرية حول  مستقبل الصهيونية و المشروع العربي ، بيت الحكمة ، بغداد 
 .٤ص ۱۹۹۸،
 الهندية ، مجلة  السياسه  الدولية ، القاهرة     –سعيد عكاشه ، العالقات  العربية   -٤

  ٦۸،ص ۲۰۰۰، ۱٤٦،العدد  
 

۳۲ 



وإذا أمعنا النظر ال�ى االمرعل�ى مس�توى السياس�ة الداخلي�ة ف�ان              
الباحثة ال يمكن  ان تغفل االثر الذي يش�كلة  الثق�ل االس�المي  ف�ي  الهن�د .  

تالي ليس من الممكن  في  مقدور أي�ة  حكوم�ة  برلماني�ة  أن  تتجاه�ل  وبال
مش���اعر المس���لمين المؤي���دة  للع���رب و الس���يما  ازاء  قض���ية  فلس���طين ، 

 ورفض خطط اسرائيل في  تهويد  مدينة  القدس .
 

ل��ذلك رف���ض (نه��رو) اقام���ة عالق��ات دبلوماس���ية م��ع اس���رائيل،            
جئين العرب في الع�ودة ال�ى دي�ارهم و طال�ب وأعرب عن تاييدة  لحق الال

بانس��حاب اس��رئيل م��ن االراض��ي العربي��ة المحتل��ة ، وذل��ك  ف��ي ( م��ؤتمر 
 )۱.( ۱۹٦۱بلغراد )  لعدم االنحياز عام

 
. ۱۹٦٦وبع���د ان تول���ت ان���ديرا غان���دي رئاس���ة ال���وزارة ع���ام            

ا حين )  وبلغت ذورته۲أصبحت مواقف الهند من اسرائيل اكثر صالبة .(
أعترفت رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية مم�ثالً  ش�رعيا وحي�دا للش�عب 

. كم��ا وافق��ت عل��ى ف��تح ۱۹۷٥الفلس��طيني وذل��ك  ف��ي ك��انون  الث��اني ع��ام 
 )۳مكتب لها في العاصمة ( نيودلهي ) .(

 
) ۱۹۸۰ -۱۹۷۷أما بالنسبة لحكومة المعارض�ة (ح�زب الجانات�ا            

الع�رب بص�ورة عام�ة والقض�ية الفلس�طينية بش�كل  فلم تتغيرسياس�تها تج�اة
خ��اص إذ  أك��دت  ح��ق  الش��عب  الفلس��طيني  ف��ي  الع��ودة ال��ى اراض��ية 

 )٤المحتلة . (
 
 
 
 

                 -۱۹٦۸الهندي���ة   -ط���الل الزوبع���ي ، االبع���اد االقليمي���ة  للعالق���ات العراقي���ة  -۱
العلوم السياسية ، جامع�ة   . رسالة  ماجستير غير منشورة ، مقدمة  الى  كلية۱۹۸۸
 .  ۱٥،ص  ۱۹۸۹بغداد ، 

اسرائيل ، منظمة  -اسعد عبد  الرحمن  ، التسلل  االسرائيلي  في  آسيا  ، الهند  -۲
 .٥۷، ص ۱۹٦۷التحرير الفلسطينية مركز االبحاث ،بيروت ،

 -لمزي��د م��ن التفاص��يل ع��ن العالق��ات الهندي��ة  بازم��ة الش��رق االوس��ط انظ��ر :  -۳
 .٥۸فسه صالمصدر ن

كمال المنوفي ، السياسة الهندية و ازمة الشرق االوسط ، مجلة السياسة الدولية  -٤
 . ۷٥،ص ۱۹۷۳القاهرة ، ۳۲۳، العدد

۳۳                                        



وعندما تسلمت ( انديرا غاندي ) مسوؤلية الوزارة للمرة الثانية              
المؤيدة   للقضية   الفلسطينية  و لحقوق  الشعب استمرت  في   سياستها   

الفلسطيني. كما دخلت سياستها تجاة االقطار العربية منعطفا جديدا بتعزيز 
العالقات  االقتصادية  مع  العراق و بشكل  خاص في  مجال  الصناعات  

 )۱النفطية .(
 

الهند  ،لعبت مصالح۱۹۸۰االيرانية عام -وخالل الحرب العراقية            
العليا والسيما االقتصادية  دورا كبيرا في تحديد موقفها .لذا اتخذت موقف  
التعايش مع كل من العراق و ايران بسبب تلك المصالح وكانت تريد دائما 
إرضاء العراق وأيران .  و أعلنت ع�ن اٌس�تعدادها  إلرس�ال ق�وات  لحف�ظ 

ما اجرت أنديرا غاندي السالم  بين  البلدين تحت إشراف االمم المتحدة . ك
سلس��لة م��ن المباحث��ات المهم��ة م��ع بع��ض المس��ؤولين ف��ي جول��ة له��ا ال��ى 

 االقطار العربية.
 

إذ التقت في  تونس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة و كم�ا اج�رت           
مباحث��ات م��ع (الش��اذلي القليب��ي) االم��ين الع��ام الس��ابق للجامع��ة العربي��ة و 

االيراني��ة وكيفي��ة  -ه��م  قض��ية الح��رب العراقي��ة تناول��ت ف��ي  مباحثاته��ا مع
 )۲وضع الحلول لها باالضافة الى تطورات القضية الفلسطينية .(

 
وعل�ى العم��وم وعل��ى ال��رغم م��ن مجهوداته��ا ه��ذه لكونه��ا رئيس��ة             

حرك��ة ع��دم االنحي��از و ت��دخلها أليق��اف الح��رب ب��ين  الع��راق و اي��ران  ل��م  
بين . األ ان  تل��ك المجه��ودات ل��م تحق��ق م��ا يك��ن  مرفوض��ا م��ن قب��ل الج��ان

كانت تصبو اليه في وضع نهايه سريعة لتلك الح�رب الت�ي دم�رت البل�دين 
 كليهما .

 
 
 -۱۹٦۸الهندية  -طالل الزوبعي ،  االبعاد  االقليمية  للعالقات  العراقية -۱

 .۱۸، مصدر سابق ،ص  ۱۹۸۸
االيرانية ،آسيا و افريقيا و  - محمد جواد علي ،موقف الهند من الحرب العراقية -۲

 . ۱۷٦،ص ۱۹۸٦االيرانية ،الجامعة المتنصرية ،بغداد ، -الحرب العراقية 
 
 
 

۳٤ 



  -السـوفياتيـة : –العالقـات الهنـديـة  -۳
 

للهن���د عالق���ات قديم���ة و تقليدي���ة م���ع االتح���اد الس���وفيتي الس���ابق          
اذ تع�د الهن�د تقلي�ديا م�ن  والسيما في التعاون العسكري واالنتاج الحرب�ي ،

مس���تخدمي الس���الح  الس���وفيتي  االه���م  ف���ي الع���الم . إذ  يش���كل الس���الح  
الم��ذكور الج��زء ال��رئيس  م��ن الترس��انة العس��كرية  الهندي��ة  ف��ي مختل��ف  

 )۱المجاالت  البرية و البحرية و الجوية .(
 

ة كم���ا اٌرتبط���ت الهن���د  م���ع االتح���اد  الس���وفيتي بمعاه���دة  ص���داق           
وتج��دد ه��ذا التع�اون بش��كل واض�ح عن��د زي��ارة   ۱۹۷۱وتع�اون  من��ذ  ع�ام

، إذ جرى له�ا اس�تقبال ۱۹۷٦انديرا غاندي  لموسكو في حزيران من عام 
 )۲رسمي كبير .(

 
  ۱۹۷۷كم���ا قام���ت بزي���ارة اخ���رى ال���ى االتح���اد الس���وفيتي ع���ام            

ي الوق�ت ال�ذي ق�ام واتسمت العالقة بين البلدين باالنسجام و التفاهم حتى ف�
 )۳.(۱۹۷۹به االتحاد السوفيتي بغزو افغانستان عام

  
اذا أب����دت الهن����د ع����دم رفض����ها أوش����جبها له����ذا الت����دخل وأي����دت           

التبريرات  التي  قدمها  السوفيت  في  الجمعي�ة  العام�ة  لالم�م  المتح�دة . 
لألمن كما  رفضت االقتراح  االمريكي  المتضمن  حينها وضع ترتيبات  

 )٤الجماعي في جنوب آسيا على اثر التدخل السوفيتي .(
 

 
 
1- One India One People¸ August¸ 1999¸P.8. 
2- Brezhnev Li.¸Our Course Peace And Speeches Moscow 
¸1977¸P.128 
3- Cand ¸M.S.Pletushkov¸The Soviet Union¸Progress¸Moscow 
  ¸ 1986 ¸P.36 

المواقف الدولية من التدخل السوفياتي في افغانستان ،الجامعة  محمد جواد علي، -٤
 .۲٥،ص  ۱۹۸٤المستنصرية، بغداد،

 
 

۳٥ 



تم التوقيع على صفقة  سالح بين البلدين قدرت  ۱۹۷۹وفي عام             
)  مليار دوالر ، و اشتملت  على  العديد من  انواع ۱ ¸٦قيمتها بحدود  ( 

 )۱ة . (االسلحة السوفيتية المتقدم
وشهدت مرحلة الثمانينيات زيادة ف�ي تجهي�ز الس�الح الس�وفياتي             

الى الهند و بتسهيالت كبيرة و بشكل اسثنائي . و تمتع�ت الهن�د باالفض�لية 
من بين  حلف�اء الس�وفييت الش�رقيين . وه�ذا س�ببه كم�ا يب�دو ش�دة  التن�افس  

اردة . وذل�ك عل�ى  خلفي�ة  بين العمالقين  الكبيرين  في  مرحلة الحرب  الب
 )۲تجهيز باكستان باسلحة متطورة من قبل الواليات المتحدة االمريكية. (

 
الهندي�ة وت�دعيمها ركن�اً م�ن  –لذا يمكن ّعد العالقات الروس�ية               

االستراتيجية السياسية و العسكرية المطلوبة من وجهة نظر الهند لموازنة 
 )۳(جارتيها باكستان والصين. 

  
في حين كانت الهند من وجهة نظر االستراتجية السوفيتية ازاء              

آسيا و المحيط  الهندي  الحليف  المثالي في  مواجهة  الصين  من  ناحية 
 )٤والنفوذ االمريكي من ناحية اخرى .(

 
وهنا البد من االشارة انه في الوقت الذي كانت فيه العالقات بين             

دولتين  تتعزز  كانت  الباكستان هي االخرى قد قطعت شوطا طويال في ال
تقوية عالقتها بالواليات المتحدة االمريكية .ان هذا االلتقاء واالنسجام ب�ين 
الهند و االتحاد  السوفيتي من جهة و بين الباكستان والواليات المتحدة م�ن 

التحالف�ات الت�ي جهة اخرى انما يعكس جانبا مهما من سياس�ة  المح�اور و 
 طبعت مرحلة الحرب الباردة .

 
1- K.R.Singh¸The Indian Ocean Big Power Presence and 
Local Response¸Columbis¸1978¸P.218 

الروسية ،مركز الدراسات الدولية -ستار جبار عالي الدليمي، العالقات الهندية  -۲
 .۱۳٥،ص ۲۰۰٤،بغداد ،

ند  في العالقات بين الديمقراطية والتنمية في اسيا ، عبد الرحمن عبد العال ، اله -۳
 .٥٤٥،ص۱۹۹۷مركز الدراسات االسيوية ،جامعة القاهرة ،

والء عبد الباقي الرويشيدي ، السياسة الخارجية  الهندية ،رسالة ماجستير(غير  -٤
منشورة ) مقدمة  الى  المعهد  العالي  للدراسات  القومية  و االشتراكية ، الجامعة 

 .۷۸،ص ۱۹۸۳المستنصرية ، بغداد ،
۳٦ 



 االمـريكـيـة –العـالقـات الهنديـة  -٤
   

تمي���زت العالق���ات الهندي���ة االمريكي���ة من���ذ االس���تقالل ب����بعض            
الت�وترات والعالق��ات غي��ر الودي�ة . وس��بب ذل��ك عالق�ة الوالي��ات  المتح��دة  

ن خاص��ة م��ن االمريكي��ة الودي��ة ب��دول الج��وار الهن��دي كالباكس��تان والص��ي
زم���ن ال���رئيس االمريك���ي ريتش���ارد نيكس���ون ووزي���ر خارجيت���ه هن���ري  

 )۱كيسنجر .(
 

الهندي�ة  بأس�وأ مراحله�ا ف�ي زم�ن   –ومرت العالق�ات االمريكي�ة           
السبعينيات  من  القرن  الماضي بسبب التقارب الهندي السوفيتي، وبسبب  

توس��ع الس��وفيتي ف��ي التأكي��د االمريك��ي عل��ى أس��تقطاب ه��ذه ال��دول ض��د ال
) في الوقت الذي كانت  فيه  أنديرا غاندي تؤكد في ۲منطقة جنوب أسيا. (

مؤتمرات عدم االنحياز المحافظة على االمن  والسالم في المحيط الهن�دي 
والخليج العربي ، وتندد  بأقامة  القواع�د  العس�كرية  االمريكي�ة  ف�ي  ه�ذه  

 )۳ستقرار. (المنطقة، وتعّده تهديداً  لألمن واال
 

وم���ر س���ابقا كي���ف ك���ان للوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة وخاص���ة             
المخ��ابرات االمريكي��ة دور ف��ي تحري��ك العناص��ر اليميني��ة  داخ��ل ح��زب 

، ۱۹۷۷الم��ؤتمر الهن��دي ال��ذي ادى ال��ى  فش��ل اان��ديرا ف��ي انتخاب��ات ع��ام 
طة ال�ذي وصعود  الجاناتا  وزعيم�ه ديس�اي ذي المي�ول اليميني�ة ال�ى الس�ل

تع��اون كثي��را م��ع الوالي��ات  المتح��دة  االمريكي��ة  زم��ن ال��رئيس االمريك��ي 
 )٤(جيمي كارتر ) .(

 
 

 
 

محم��د ج��واد عل��ي ، التس��ليح ف��ي الع��الم الثال��ث ،وزارة التعل��يم الع��الي  والبح��ث  -۱
 .۱٥۳،ص۱۹۸۹العلمي ،جامعة بغداد ،

 . ۲۰بق ،صاالمريكية ،مصدر سا–محمد جواد علي ،العالقات الهندية  -۲
3- K.R. Singh, Op. Cit., P.218 

االيرانية ، مصدر سابق ،  –محمد جواد علي ،موقف الهند من الحرب العراقية  -٤
 .۱۷۸ص 

 
۳۷ 



اال أن  التعاون  لم  يدم  طويال  بسبب  رفض الواليات  المتحدة             
لها النووي تزويد الهند  بكمية من اليورانيوم لمفاع۱۹۷۹االمريكية عام  و

عن���دما زارالوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة رئ���يس وزراء الهن���د م���وراجي 
ديساي، إذ اٌش�ترطت علي�ه  الوالي�ات  المتح�دة  االط�الع  عل�ى النش�اطات 
الهندي���ة النووي���ة للتأك���د م���ن ع���دم اس���تخدام مفاعله���ا الن���ووي لالغ���راض 

 )۱العسكرية. (
 

 ۱۹۸۰ة في أنتخابات ع�ام وعندما عادت أنديراغاندي الى السلط           
لم  تتحسن العالقة بين الدولتين . اذ كانت الهند تنظر بعين الحذر و الريبة 
الى واشنطن بعد أن ضاعفت االخيرة مساعداتها العسكرية الى  الباكستان 

 )۲زمن الرئيس الباكستاني ضياء الحق.(
 

مت بمراح�ل الهندي�ة اتس� –وعلى العموم فأن العالق�ات االمريكي�ة           
غلب عليها ( المد والجزر). وأعتمدت بشكل أساس على تطور االوض�اع 
االقليمية بشكل خاص والوضع الدولي بشكل عام. لذا نجدها تأزمت خالل 
الغزو  ألسوفياتي  الفغانستان .  وتحسنت  بعض  الشيىء  خالل  الحرب 

 فين المتنازعين.االيرانية  لوقوف  الهند  على الحياد  بين الطر –العراقية 
  

وكان ثمن ذلك ظهور مؤسسأت و مشاريع  صناعية جديدة حتى            
قدر الباحث محمد جواد علي  في  كتاب  اسيا  وافريقيا والحرب العراقية 

) مشروعاً ۱۳٥االيرانية  بان عدد  المشاريع االمريكية  قد وصل الى (  
 .۱۹۸۳لمختلف االنشطة االقتصادية عام 

 
 
 

 
 
فريد منشد المالكي ،الدور المستقبلي للهند على صعيد اسيا، كلية الدفاع ال�وطني  -۱

 .   ٦۸، ص ۱۹۹۷، بغداد، 
االيراني�ة ، مص�در س�ابق  –محمد جواد علي ، موقف الهند من الحرب العراقية  -۲

 .۱۷۸، ص 
 

 
۳۸ 



 الفصــل الثانــي
 ۱۹۸۹ – ۱۹۸٤راجيــف غانــدي فــي السلطــة 

      
ف��ي ۱۹٤٤ول��د راجي��ف غان��دي ف��ي العش��رين م��ن آب ع��ام                 

بومباي و كان  في  طفولتة هادئا خجوال قليل الكالم ، قليل االص�دقاء ، ال 
يحب االختالط كثيرا . أما هواياتة  فكانت السباحة و الس�فر وح�ب التنق�ل. 

 وكان مولعاً كثيرا بالطيران كأخيه سنجاي وعمل طياراَ مدنياً.
                         

احب منذ  صغرة مهنة الميكانيك من والده فيروز ، عندما كان               
يالزمة في اعمالة . اذ  كان والده  يعمل ميكانيكا  وله  ورشة لعمل الدمى 

 )۱الميكانيكية و االلعاب .(
 

وعن����دما بل����غ مرحل����ة الش����باب تف����رغ ال����ى دراس����ة الهندس����ة               
انيكي��ة و اكم��ل دراس��تة ف��ي بريطاني��ا و تخ��رج ف��ي جامع��ة (ك��امبرج) الميك

وهن�اك تع�رف اثن��اء الدراس�ة الجامعي��ة عل�ى  ( س��ونيا ) الطالب�ة االيطالي��ة 
التي كانت تدرس اللغ�ة االنكليزي�ة . و تزوجه�ا بع�د ذل�ك و انجب�ت ل�ه ول�د 

 )۲وبنت وعاش الجميع مع والدته في مدينة (نيودلهي) .(
 

بعد  اغتيال  والدته  ۱۹۸٤تولى راجيف  غاندي  السلطة عام               
انديرا غاندي على يد حراسها من طائفة السيخ. إذ دخل االنتخابات العام�ة 

، و حصل حزبة (حزب ۱۹۸٤التي عقدت في شهر كانون االول من عام 
) مقعد في البرلمان ٤۰۱) على االغلبية الساحقة . اذ فاز ب (-أ -المؤتمر 

) مقعدا . وكان دخوله االنتخابات تح�ت ش�عار (الحف�اظ ٥۰۸موع (من مج
 )۳على وحدة الهند في مواجهة النزعات االنفصالية ). (

 مما مهد له الطريق للفوز بمنصب رئاسة الوزارة . 
 
 

1- Kathleen  Healy¸  Rajiv  Gandi, The years Of Power¸ New 
Delhi¸ 1989¸ P.10. 
2- I bid ¸ P.11.  

محمد جواد علي  ،  الهند في عهد راجيف غاندي  ،  معهد  الدراسات االسيوية  -۳
 .۳۰، ص  ۱۹۸٥االفريقية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد، 

۳۹ 



ويبدو ان الفوز الساحق ( لراجيف غاندي ) سببه طبيعة تكوين              
د أحزاب المعارضة و فشلها في توحيد  صفوفها و تكوين جبهة موحدة ض

 )۱حزب المؤتمر الهندي .(
 

وهنا يجب ان نأخذ بنظر االعتبار أن الجماهير الهندية ل�م ت�نس              
 ۱۹۷۷بعد تجربة ائتالف (جاناتا) عندما تولى السلطة في االنتخابات عام 

 )۲و الذي انتهى بسقوطة بسبب تباين اتجاهات اعضاء االئتالف .(
 

قبين أشاروا وهم محقون في ذلك ان ف�وز كذلك فان بعض المرا             
راجيف غاندي يعود الى القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها حزب المؤتمر 
الذي لهُ  ثقل قومي بعكس احزاب المعارضة التي تشكل اغلبها ثقال اقليميا 
محدودا في واليات محدودة مثل حزب (اكالي دال) في البنجاب و الحزب 

 )۳غيرها .(الشيوعي في (كيراال) و
 

وفضال عما  تقدم  فان راجيف  يمثل أُنموذجا  واضحاً  لتجسيد              
االستمرارية والتغيير في  آن واحد . فهو  ينتمي الى عائلة  ( نهرو ) التي 
سيطرت  على  تاريخ  الهند  الحديث قبل االستقالل وبعده . كما انه  يمثل 

و التجديد . لهذا  نجده  قد احاط  نفسه جيال من الشباب الساعي الى التغير 
بعدد من المستشارين الشباب و سعى إلبعاد السياسين التقليدين الذين كانوا 
ض��العين ف��ي فض��ائح مالي��ة،فهو ق��د ظه��ر بموق��ع الرج��ل الجدي��د أو مث��ل 

 )٤أنموذجا للسياسي النظيف او (السيد النظيف).(
 

                                                             
شاركت في األنتخابات احزاب المعارض�ة اليميني�ة ف�ي ح�زبين هم�ا (جانات�ا) و   -۱

حزب( بهارانيا جاناتا) باالضافة الى الحزبين اليس�اريين الرئيس�ين ف�ي ال�بالد وهم�ا 
الحزب الشيوعي الهندي و الحزب  الشيوعي الماركسي الهندي . فضال ع�ن ح�زب 

الفالحين،وح��زب التح��الف ال��وطني ال��ديمقراطي المتك��ون المح��رومين م��ن العم��ال و
من ائتالف حزبين ال يجمعهما  سوى  المعارضة  لحزب  المؤتمر عن  االنتخاب�ات  

جمال الدين محمد علي ، االنتخابات الهندية بين ال�دالالت والنت�ائج،  -الهندية  انظر:
 . ۲۰۳، ص ۱۹۸٥،  ۸۰مجلة السياسة الدولية العدد

 .۲۰٤نفسة ،ص المصدر  -۲
 .۱۳۲كمال المنوفي ، انديرا غاندي و المعارضة السيلسية، مصدر سابق ،ص -۳
 .  ۱٦محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف غاندي ، مصدر سابق، ص  -٤
 

٤۰ 



 الخــطط و البرامــج العامـة لحكومة راجيف غاندي. -: المبحــث االول
 

ولوي�ات حكوم�ة راجي�ف غان�دي كان احترام  حق المواطن من أ            
في الحصول على العمل وأيجاد فرص جدي�دة لل�دخل به�دف القض�اء عل�ى 

الفق��ر و البطال��ة. وأعل��ن  أن  حكومت��ه  س��تقوم  بتق��ديم  الع��ون  والمس��اعدة  
 )۱المالية للعاطلين لبعض الوقت حتى يجدوا عمال لهم .(

 
لحاص��ل ف���ي كم��ا وض��عت حكومت��ة حل��وال للح��د م��ن التف��اوت ا           

 -۲۰۰روات��ب الم��وظفين لوج��ود م��ن يتقاض��ى م��نهم راتب��ا يزي��د عل��ى ( 
) روبية بالشهر ، في ح�ين هن�اك أع�داد  كبي�رة م�ن الم�وظفين كان�ت ۳۰۰

رواتبهم محدودة ج�دا . ل�ذلك  ارادت  الحكوم�ة  معالج�ة  ه�ذا  الموض�وع  
ع��ن طري��ق تحس��ين روات��ب الفئ��ة  الثاني��ة وع��ّدها وس��يلة تح��د م��ن انتش��ار 

 )۲الرشوة المتفشية في دوائر الدولة.(
اما المشاكل االقتص�ادية فكان�ت  مهيمن�ة عل�ى القط�اع الزراع�ي             

م��ن ال��دخل الق��ومي . وام��ا   ٪ ٤۰ال��ذي يمث��ل ال��دخل الن��اتج عن��ه بح��دود 
م��ن   ٪ ٦٦الص��ناعات الت��ي تعتم��د عل��ى القط��اع  الزراع��ي فتش��كل نس��بة 

 )۳اجمالي القطاع الصناعي .(
 
ان عدم اداء القطاع الزراعي  خطط�ة بالش�كل المرس�وم س�يكون            

من اكثر المشاكل التي  تواجه  حكومة  راجي�ف . ل�ذلك دع�ا ال�ى االهتم�ام  
به��ذا القط��اع  لك��ون الهن��د م��ن البل��دان  الزراعي��ة . كم��ا دع��ا ال��ى ض��رورة  

 )٤فاف .(أستخدام الوسائل العلمية و إجراء البحوث إلنتاج بذور تقاوم الج
م���ن   ٪۷۰ك���ذلك زي���ادة  المس���احات المروي���ة ألن م���ايقرب م���ن           

االراضي الزراعية  في الهند  تعتمد على األمطار الموسمية  وهذا  يؤدي  
 )٥الى قلة المحاصيل الزراعية في حالة تأخر األمطار .(

 
 . ۲۷/۱/۱۹۸٥، ٥٦۱۰جريدة الجمهورية العراقية ، العدد -۱
 .۲۸/۱/۱۹۸٥، ٥٦۱۱مهورية العراقية، العددجريدة الج -۲

3-  B.K. Ahluwalia, S.Ahluwalia, Rajiv Gandi, Breaking New 
Delhi, 1985, P.30. 
4- Kathleen Healy, OP. Cit., P .200. 
5-  The Rajiv Gandih, Memorial Initiatives, Statement and 
Declaration, New Delhi, 1993, P.47.   

٤۱ 



وأعطت حكومة راجي�ف غان�دي إهتمام�ا خاص�ا للري�ف الهن�دي             
بسبب زيادة نسبة الفقر في ه�ذه المناطق.ل�ذلك اراد تش�غيل االي�دي العامل�ة 
ف���ي الزراع���ة وخاص���ة زراع���ة القط���ن و انت���اج الزي���وت النباتي���ة م���ن 

 )۱الحبوب.(
 

دأ تشجيع أما  ما يتعلق بالصناعة ، فان حكومتة  نهجت على مب             
القطاع الخاص مع االبقاء عل�ى القط�اع الع�ام. و أوض�ح راجي�ف ذل�ك ف�ي 
لقائة مع  مدير مكتب جري�دة الت�ايم  ف�ي ني�ودلهي إذ ق�ال  ( لق�د قاومن�ا ف�ي 
الماضي الشركات االجنبية دائماً و السبب في ذلك ان شركة الهند الشرقية 

لكن م�ن اآلن فص�اعدا  البريطانية  القديمة  جعلتنا  نشك  في  كل شيء . و
فان اقتص�ادنا  أص�بح  اق�وى  لدرج�ة  ب�دأنا  معه�ا  نتوق�ع  ان يعط�ي ذل�ك 
مردودا افضل . لهذا سنعمل على تطوير القطاع العام و نعمل في الميادين 

 )۲التي ال يستطيع القطاع الخاص العمل بها ) .(
 

طاق��ة     وم��ن ه��ذا المنطل��ق عمل��ت حكومت��ة عل��ى تط��وير م��وارد ال            
واالتصاالت والدفاع والنقل وابقائها بيد القطاع العام. كما أعلن�ت حكومت�ه 
عن برامجها لزيادة  صادرات المواد  المصنعة من خالل حوافز التصدير 
و تخفيض الرسوم المفروضة على السلع  المصنعة  لغرض تسهيل عملية 

يد من الحوافز تحديث الصناعة الهندية.وتطويرالنظام الضريبي لخلق المز
 )۳للنمو االقتصادي و تشجيع دور القطاع الخاص في الصناعة الهندية .(

 
 ۱۹۸٦ -۱۹۸٥وفي هذا االطار تضمنت الموازنة المالية لعام               

وضع  مجموعة  من  االجراءات إلصالح  االقتصاد  ومن ض�منها إزال�ة 
ض  الرسوم على السلع القيود على العديد من  المعدات  الصناعية  و تحفي

 .  ٪٤٥الى  ٪۱۰٥من 
 

 
1- Rajiv Gandhi, Prim Minister Rajiv Gandhi Statement on 
Foreign Policy, September, 1985, P. 13. 

 .۳۲محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف غاندي، مصدر سابق ، ص  -۲
صالح االقتصادي في محمد فايز فرحات، االطار السياسي لتجربة التنمية و اال -۳

 . ٦۲، ص  ۲۰۰۱، ۱٤٦الهند مجلة السياسة الدولية ، العدد
 

٤۲ 



كما حرصت حكومتة على اصالح نظام ( التصاريح الصناعية )            
من خالل  تحفيض قائمة  الصناعات التي  يشترط  الدخول فيها للحصول 

حكومة ) فقط . كذلك بدأت ال۲۷) صناعة ال (۷۷على تصريح مسبق من(
في اصالح سوق المال الذي اتسع حجمة في ضوء  تلك التطورات، إذ تم  

 )۱تأسيس ( مجلس االوراق المالية ) .(
 

ويعد راجيف اول م�ن تبن�ي برنامج�اً متك�امال  لتحقي�ق االنط�الق            
ف��ي مج��ال العل��وم  والتكنولوجي��ا . ونتيج��ة  ل��ذلك  اص��بحت  الهن��د  تمل��ك  

المهندسين  و المبرمجين و الفنيين الذين ترك�زوا ف�ي شريحة واسعة  من  
عدد من  المؤسسات  مثل  وادي  البنغال للسيلكيون  ومعهد  الهند  للعلوم  

) وخص�ص له�ذا الموض�وع مب�الغ كبي�رة ف�ي ۲و وكالة  الفضاء الهندية .(
) مالي��ين روبي��ة هندي��ة به��دف ٦الت��ي بلغ��ت(۱۹۸٥الموازن��ة المالي��ة لع��ام  

 )۳قطاع.(تطويرهذا ال
 

ام��ا ف��ي مج��ال االتص��االت والمعلوم��ات فق��د عمل��ت حكومت��ة عل��ى           
فتح واقام�ة  مراك�ز لالتص�االت وجعل�ت ف�ي ك�ل دائ�رة م�ن دوائ�ر الدول�ة 

 )٤مركزا بهدف السيطرة و تسهيل سير االعمال والخدمات.(
 

كما اعط�ت حكومت�ة اهتمام�ا خاص�ا لتكنولوجي�ا الفض�اء  بتش�جيع           
جارب العلمية في هذا المجال . اذ  تمكن  العلماء الهنود من  تطويرقمر الت

. اطل�ق ۱۹۸٥صناعي  واطالقة الى الفض�اء الخ�ارجي ف�ي اذار م�ن ع�ام 
). ووص��ف راجي��ف ه��ذا Agniن��ي گعل��ى ه��ذا القم��ر الص��ناعي اس��م (ا

انه اكبر واعظم  انجاز للسيطرة على سالمة و استقرار  «االنجاز بقولة . 
 )٥.(»هند وبالمجهودات الذاتيةوأمن ال

 
محمد فايز فرحات، االطار السياسي لتجربة التنمية و االصالح االقتصادي في  -۱

 .٦۳الهند،مصدر سابق ،ص
2- Vinod Cupta, India Galling, 50 th Anniversary of India's 
Independence, New Delhi, August, 1997, P.9. 
3- Ibid, P.10. 
4- Ibid, P.10. 
5- Adish Gaggarwala, Rajiv Gandhi an Assessment New 
Delhi, 1993, P.50. 

٤۳ 



الى جانب ذلك كله عم�ل راجي�ف غان�دي عل�ى اج�راء اص�الحات           
ف��ي داخ��ل  اجه��زة  ح��زب الم��ؤتمر مؤك��دا مب��دا الكف��اءه ومحارب��ة  الفس��اد 

بع��ض   والش��بكات  التجسس��ية  المنتش��رة  ف��ي  ص��فوف  الح��زب . إذ اته��م
الجماعات  الموجودة  في  قيادة  الحزب  بالتجسس  وتسريب  المعلومات 

 )۱السرية الخاصة بالشؤون العسكرية واالقتصادية الى دول اجنبية .(
  

عن اعتقال ۱۹۸٤وبعد اجراء التحقيقات  تم  االعالن في ايارعام           
ياديين في ح�زب  )  شخصاً من كبار الموظفين في الدولة من بينهم  ق۱۸( 

المؤتمر. وفي  خطوة  جريئ�ة  اعتم�د عل�ى  مستش�ارين م�ن  الش�باب  ف�ي  
قي��ادة  الح��زب و مس��ؤوليات الدول��ة  لقناعت��ه  بق��درة ه��ؤالء  عل��ى التغيي��ر 

 )۲والتطوير اكثر من السياسين التقليدين. (
 

وفي السياق نفسة اشار راجيف الى موض�وع تحقي�ق الت�وازن ف�ي            
ق��ة  ب��ين الحكوم��ة  المركزي��ة ف��ي  دله��ي و الحكوم��ات  ف��ي الوالي��ات العال

االخ��رى . مؤك��دا أهمي��ة  تعزي��ز الحك��م المحل��ي م��ن دون  ت��دخل المرك��ز  
وضمن المصالح الوطنية  الهندية العليا ق�ائال ( ال يمكنن�ا ان نتحم�ل والي�ة 

ظة تحاول الفرار من االتحاد او تسير في ذلك االتجاه.وان على الشعب اليق
 )۳ضد قوى التجزئه المعادية للشعب).(

 
وهك�ذا يتب�ين ان الحكوم��ة وض�عت ف�ي برامجه��ا اولوي�ات تمثل��ت                     

بالزراعة  و تطويرها و الصناعة و افاقها . كما انها اعطت اولوية  لحق�ل 
تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت لما  تشكله من اهمية بالغة  في تشغيل 

ئرالحكوم��ة ومؤسس��اتها. باالض��افة ال��ى تنش��يط الح��زب بادخ��ال آلي��ة دوا
العناص��ر الش��ابة في��ه و القض��اء عل��ى الفس��اد و الرش��وة ، والمحافظ��ة عل��ى 

 وحدة االمة من التجزئه واالنقسام .
 
 

 
 .۳۱/۱/۱۹۸٥، ٥۹۹٦جريدة السياسة الكويتية،العدد -۱
 .۳۰ص  محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف غاندي، مصدرسابق، -۲
 .۳٤محمد جواد علي، شؤون القارة الهندية و افغانستان ، مصدر سابق ، ص  -۳

 
 

٤٤ 



 اجـراءات حـكومة راجيف غانـدي فـي حـل االزمة الطائفية في البنجـاب.
     

تمثلت هذه االزمة بمطالبة السيخ باالس�تقالل ع�ن الهن�د وتك�وين             
ه��م وراء اٌغتي��ال والدت��ه أن��ديرا  دول��ة خاص��ة له��م ف��ي البنج��اب . وك��انوا

. ودعا الذين ساهموا في اٌغتيالها الى أنهاء ذلك الفص�ل ۱۹۸٤غاندي عام 
الحزين من الشقاق والقتال وقال ( أن الجميع يج�ب أن يتع�اون وان الس�يخ 

 )۱هم جزء من الهند مثلهم في ذلك مثل الطوائف االخرى ).(
 

بتش�كيل ۱۹۸٥ر في ك�انون الث�اني ع�ام واٌنطالقاًً◌ مما تقدم فقد أم          
لجنة  خاصة في والية  البنجاب لتقديم المقترحات حول سبل انهاء الن�زاع 
في االقليم . والحق ذلك باإلفراج عن أحد عشر شخصاً من اعضاء ح�زب 
( اكالي دال  ) الذي تم اعتقالهم من قبل الحكومة السابقة واس�تجاب لثالث�ة 

 :من مطاليبهم الرئيسة وهي 
التحقيق في موجة  العنف  التي اٌجتاحت  الوالية عقب  اغتيال انديرا   -۱

 غاندي التي راح ضحيتها االالف من طائفة السيخ .
 على اٌتحاد الطلبة السيخ. ۱۹۸٤رفع الحظر المفروض منذ عام  -۲
االفراج عن أعضاء  طائفة السيخ الذين اعتقلتهم حكومة انديرا غاندي  -۳

 )۲.(۱۹۸٤ في حزيران عام
 

وكتعبي��رعن حس��ن نواي��ا حكومت��ه ق��ام راجي��ف بزي��ارة البنج��اب            
وأعلن من هناك  استعداده  لمناقشة  أية قضية  تتعلق  بطائفة  بالسيخ  في  
إط��ار الدس��تور. وعل��ى الجان��ب االخ��ر إس��تجاب  ح��زب (  اك���الي دال )  

مع  قيامه�ا  ف�ي  لمبادرات الحكومة  وأعلن  عن  تأجيل  المظاهرات  المز
 -حالة عدم استجابة الحكومة لمطاليبهم والتي تشمل :

 وقف المحاكمات العسكرية للسيخ الذين يهربون من الجيش . -۱
 إنسحاب قوات الجيش من اقليم البنجاب . -۲
 اإلفراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم معينه. -۳

 
 
 .۳٤وافغانستان ،مصدر سابق ،ص محمد جواد علي ، شؤون القارة الهندية  -۱ 
عبد الجبار عبد مصطفى ،سياسة راجيف غاندي ،مجلة العلوم السياسية ،العدد  -۲

 .۱۲۷.،ص۱۹۹الخامس ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،
 

٤٥ 



إستمر الحوار بين الحكومة المركزية والجناح المعتدل من حزب            
ينج) . وتم التوصل الى توقيع اتفاق للسالم (أكالي دال ) بقيادة (هارشان س

. تضمن االتفاق منح طائفة  السيخ   ۱۹۸٥تمور عام  ۲٤بين الجانبين في 
االستقالل الذاتي  ضمن اط�ار وح�دة  الهن�د وس�يادة  الحكوم�ة المركزي�ة . 
وإعادة النظر في أوضاع الجنود السيخ الذين  ت�م  فص�لهم م�ن الج�يش ف�ي 

د الذهبي . كما نص االتفاق على تع�ويض أس�ر الس�يخ اعقاب أقتحام  المعب
 )۱من جراء أعمال العنف التي وجهت ضدهم .(

 
ولكي  تثبت  الحكومة مصداقيتها  في  هذه االتفاقات أمر راجي�ف           

غاندي بإجراء اإلنتخابات  العام�ة ف�ي البنج�اب الٌختي�ار اعض�اء البرلم�ان 
مقع�داً . واجري�ت االنتخاب�ات ۱۱۷  القومي  و برلم�ان الوالي�ة ال�ذي يض�م

، وفاز فيها حزب ( اكالي دال ) باغلبي�ة مطلق�ة  ۱۹۸٥ايلول عام  ۲٥في 
مقع�داً ف�ي ۱۱۷من أصل  ۷۱الول مرة في تاريخ الوالية . إذ حصل على 

 ۲۷مقعداً في البرلمان القومي .وفي ي�وم  ۱۳من أصل  ۷برلمان الوالية و
الممثل�ين ف�ي البرلم�ان ( س�ورجيت ايلول إنتخ�ب م�ن ب�ين زعم�اء الح�زب 

 )۲سينج ) رئيسا لوزراء الوالية .(
 

ولكن بعد اٌنتهاء االنتخابات البرلمانية عادت  مش�كلة البنج�اب عل�ى         
سطح االحداث مرة أخرى . وكانت مطالب الطائفة التي تظمنتها ما يسمى 

ل تحقي�ق بقرار (  اناندبور صحاب )  تتضمن  تعميق الحكم الذاتي من اج
فكرة  دينية  تعرف  بالمذهب الس�يخي  التوحي�دي ، الت�ي  ت�تلخص ف�ي ان  
المن���اطق جميعه���ا الت���ي تتح���دث اللغ���ة البنجابي���ة س���وف  تش���كل البنج���اب 
الجدي��دة. الت��ي اليج��وز الت��دخل بالش��ؤون الداخلي��ة  له��ذا  االقل��يم ، اال ف��ي 

ئل المواص�الت حدود الدفاع والعالقات الخارجية  والعملة المتداولة ووس�ا
 العامة .

 
 
، ۸٤عزيزة سامي ،عام على حكم راجيف غاندي ،مجلة السياسة الدولية ،الع�دد  -۱

 .۲.۳،ص۱۹۸٦القاهرة ،
محمد جواد علي ،السيخ ومشكلة البنجاب في الهند ،مركز الدراسات االسيوية  -۲

 .۳۰،ص۱۹۸٥واالفريقية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،
 

 
٤٦ 



تك��ون العالق��ة ب��ين الحكوم��ة المركزي��ة واالقل��يم مبني��ة عل��ى  وان           
اس��اس  (  الكونفدرالي��ة  )  وان يك��ون للبنج��اب الجدي��د  قانونه��ا الخ��اص 

) وط����البوا أيض���اً بوض���ع قي����ود عل���ى تن����اول ۱ومؤسس���اتها الخاص���ة. (
 )۲المشروبات الكحولية وعدم التدخين في االماكن العامة. (

 
اقف الجديدة للطائفة لم يكن امام راجيف غاندي اال امام هذه المو            

التراجع عن سياسته السابقة  واضطراره الى فرض الحكم المركزي على 
. وق��د رج��ح بع��ض المحللي��ين اس��باب ه��ذه ۱۹۸۷آيارع��ام  ۱۲الوالي��ة ف��ي 

الخط���وة ال���ى تطل���ع حكوم���ة راجي���ف غان���دي ال���ى كس���ب االص���وات ف���ي 
 )۳.( ۱۹۸۷آيار عام  ۱۷جريت في انتخابات والية ( هاريانا ) التي ا

 
وفي  بداية  شهر حزيران  من  العام  نفسه أعلن المتطرفون من            

جماعة طائفة السيخ  عن  إضرابهم  و اٌحتجاجهم  ضد  الحكومة  بمناسبة  
ذكرى اٌقتحام قوات الجيش  المعب�د ال�ذهبي اطلق�وا علي�ه ( اس�بوع  االب�ادة 

ر الحكومة الى إعالن حالة الطوارئ في  نيودلهي الجماعية ) ، مما اٌضط
وف���ي البنج���اب . وم���ع ذل���ك تع���رض بع���ض س���كان ض���واحي دله���ي ال���ى 
اعتداءات المتطرفين السيخ ،وتعق�د الموق�ف واص�بح أس�وأ مم�ا ك�ان علي�ه 

 )٤ايام حكومة انديرا غاندي .(
وبقيت هذه المشكلة تؤرق الحكومة المركزية لعدم تمكن الط�رفين           

 من االتفاق حتى على  الحلول  الوسطى لحل مأزق  مشكلة البنجاب .
 
  
 
 
احس��ان قاس��م ،حكوم��ة راجي��ف ف��ي مواجه��ة التح��ديات ،مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  -۱

 .۲۰٦،ص۱۹۸۷،القاهرة ،۹۰،العدد 
 تقضي عقيدة السيخ بعدم التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية. -۲
 ۲۰۷نفسه ،صالمصدر -لتفاصيل اكثر انظر : 

3-M.K. Santhanam, 50 Year of India Repuplic, New Delhi, 
2000, p.250. 
4-Ibid, P.251. 

 
 

٤۷ 



 الســياســة الخـارجيــة لحـكومــة راجيـف غانـدي  -: المبحــث الثانــي
 
 

 العــالقــات الهنـديــة االقـليميـــة  -اوالً:
 
اٌتخ���ذت الهن���د ع���دداً م���ن المب���ادرات  -:  الباكس���تانية -العالق���ات الهندي���ة -۱

لتس��وية الخالف��ات م��ع  جيرانه��ا ف��ي  ش��به الق��ارة الهندي��ة . واعل��ن راجي��ف 
غان���دي ع���ن اٌس���تعداده  الس���تئناف  المحادث���ات م���ع باكس���تان بش���أن اقل���يم         

( كشمير ) واصفا إياها  بانها من االقطار الواقعة  في جنوب  شرقي آسيا 
 )۱حرية والتخلص من االستعمار والتبعية.(التي ناضلت من اجل ال

 
وجاءت مبادرة راجيف غاندي تجاه باكستان من منطلق االهمية             

التي  يوليها  لدور الهند  كقوة اقليمية في الحد من المواجهات التي تحصل 
بين  القوى  االقليمية  في داخل  شبة  القارة  الهندية . واليمكن هنا تجاهل 

الهند  ازاء البرنامج  النووي لباكستان و تمويل الواليات المتحدة  مخاوف 
) مليار دوالر من االسلحة و الذي ۳ , ٥االمريكية (إلسالم آباد ) بمقدار (

 )۲عّدته الهند  تهديدا  لها . (
 

وكانت بعض الصحف الباكستانية ق�د نش�رت انب�اًء مفاده�ا تعه�د             
ريغ�ان ) بادخ�ال الباكس�تان تح�ت المظل�ة النووي�ة ادارة  الرئيس ( رونال�د 

االمريكية على غرار دول اوربا الغربية واليابان لحمايته�ا م�ن اي اعت�داء 
 )۳تتعرض له من الهند. (

 
 
 
 

 
هاني الياس الحديثي، النظم السياسية في العالم الثالث، معهد الدراسات االسيوية -۱

 .۷،ص۱۹۸٥و االفريقية ، الجامعة المتنصرية ، 
 .  ۸المصدر نفسة،ص -۲

3- Kathleen Healy, Op. cit., P.110. 
 
 
٤۸ 



وفي لقاء جمع بين (راجيف غاندي) ورئيس جمهورية الباكستان            
 ) دعاSaarc). (۱في منظمة السارس (۱۹۸٦( محمد ايوب خان ) عام  

ادي        خالله  راجيف  غاندي  الباكستان  الى  التعاون  و التواصل  االقتص�
والتقني والى وقف التسلح النووي .اال ان الرئيس الباكستاني انك�ر اٌم�تالك 

 بالده  القنبلة  النووية .
 

 اال ان اللقاء اسفر في التوصل الى اتفاق على امور عدة منها.
 االمتناع عن تطوير االسلحة النووية وامتالكها. -۱
 الهند . عدم تحريض الباكستان السيخ في البنجاب ضد -۲
 ايقاف تجارة المخدرات و منع دخولها الى الهند عن طريق الباكستان. -۳
 تعهد الهند بحماية أمن الحدود الغربية من الباكستان . -٤
اتفاق  الطرفين على عدم خلق االزمات لبلد يهما  وايقاف القتال لمدة   -٥

 )۲ستة اشهر.(
 

 ۱۹۸٦في آواخر حزيران عاماال ان االتفاق سرعان ما تم خرقة            
بسبب االشتباكات على الحدود في اقليم كشمير في شهر تشرين االول من 
العام نفسه. كذلك االعالن عن محاولة  الٌغتيال راجيف غاندي مما دفعه 

للتصريح  أن هناك  دولة  اجنبية  متورطة  وراء  محاولة  االغتيال هذه  
يكي(  كاسبر و اينبرغر ) لباكستان واعقب ذلك زيارة لوزير الدفاع االمر

تمخض عنها  موافقة  الواليات  المتحدة  االمريكية على  تطوير  السالح 
الجوي لباكستان. ولم يكشف النقاب فيما اذا كان وزير الدفاع االمريكي قد 

 )۳نصح السلطات الباكستانية بعدم التورط في انشطة تآمرية ضد الهند .(
 

 
 

وهي  منظمة  للتعاون  بين  دول  جنوب آسيا  وتشكلت عام   -منظمة السارس: -۱
من بنغالدش و الهند ومالديف والنيبال وباكستان وسيرالنكا  وتساهم الدول  ۱۹۸٥

المشتركة بها بالمساعدات المالية والتقنية للدول االخرى. وقد ساهمت الهند بخمسة  
  -التفصيل انظر : ماليين دوالر كمساعدات مالية لهذه المنظمة. لمزيد من

Adish G. Aggarwal, Op., Cit., 66.                                              
 .۲٤محمد جواد علي، شؤون القارة الهندية و افغانستان ،مصدرسابق،ص -۲   

3- M.K. Santhanant, Op. Cit., P. 180. 
 

٤۹ 



 ۲۳الهن��دي ي��وم  واعق��ب ذل��ك اع��الن التعبئ��ة العام��ة ف��ي الج��يش          
،  ك��رد  فع��ل عل��ى  لج��وء باكس��تان ال��ى تعبئ��ة ۱۹۸۷ك��انون الث��اني ع��ام  

ان هذا الت�وتر  .قواتها  وقيامها  بمناورات على الحدود المشتركة  للبلدين 
دفعهم  للتفاهم  مرة  أخرى والتوقيع على اتفاقية  في الرابع من شباط عام           

جيتها(جونس��الف)الى باكس��تان والتق��ى إذ  ارس��لت الهن��د وزي��ر خار۱۹۸۷
مع(عبدالس��تار) وزي��ر الخارجي��ة الباكس��تاني. أدت ه��ذه المفاوض��ات ال��ى 

 )۱وضع االجراءات الكفيلة بتخفيف حدة التوترعلى الحدود بين الدولتين(
 

التق��ى  ۱۹۸۸وق��ام راجي��ف غان��دي بزي��ارة ال��ى الباكس��تان ع��ام            
( بناظير بوتو). وكانت زيارة ناجحة ادت خاللها مع رئيسة الوزراء اّنذاك

ال�ى  تفعي�ل التع�اون ف�ي األنش��طة االقتص�ادية والزراعي�ة ، باالض�افة ال��ى 
حري���ة التج���ارة ب���ين البل���دين  وتس���هيل حرك���ة المس���افرين ومن���ع تهري���ب 

 )۲البضائع عبر الحدود .(
 

وا وعلى الرغم من ان المسؤولين في الحكومة الباكستانية لم يكون           
جادين في منع إثارة المشاكل للهند  من  خالل دعم األقليات ض�د  حكوم�ة  
ني��ودلهي، ك��ان الساس��ة ف��ي الهن��د  وم��ن  ض��منهم  راجي��ف  غان��دي عل��ى 

العكس من ذلك سباقاً للعمل من أجل تحسين  وتطبيع  العالقة  بين البلدين  
 )۳.( ويسعى من اجل ذلك بكل ثقة واخالص وصوال ًللسالم بين الشعبين

 
والسبب  يكمن  في  ان  للهند  من  المشاكل  الداخلية  واالزمات            

االقتصادية والتحديات ما يكفيها ، وهي  بحاجة الى تحقيق الوئام واله�دوء 
 على حدودها حتى توفر جهودها وامكاناتها لوضعها الداخلي .

 
  
  

 
1- Dr.N.M. Ghatate, vole 3, Op. Cit., P.280. 
2- Adish. G.Aggarwala, OP. Cit., P.67. 

الباكستانية ،  –سعد علي حسين التميمي ، ابرز المتغيرات في العالقات الهندية  -۳
، السنة  االولى ۹اوراق اّسيوية ، مركز الدراسات  الدولية ، جامعة بغداد  ، العدد

 .۲،ص۱۹۹۹،
 

٥۰ 



ين بح���دود طوله���ا تش���ترك الهن���د والص��� -الص���ينية : -الع���ـالقات الهندي���ة  -۲
كم وكانت العالقات  جيدة  ب�ين  البل�دين ف�ي الس�ابق . وك�ان ۱۹۰۰حوالي 

كما ان الهن�د  ۱۹٤۹نهرو قد اعترف بقيام جمهورية الصين الشعبية عام   
ساندت الصين في مناسبات عديدة ابرزها دعوة الهند  لالعتراف بالص�ين 

 )۱كعضو في هيئة االمم المتحدة .(
 

الصينية تدهورت منذ الستينيات من القرن  -ان العالقات الهنديةاال          
الماضي  بسبب مشاكل الحدود  بين البلدين حول منطقة  ( التبت )  والتي 

.  وتمخض عن هذا ۱۹٦۲الصينية  عام   -ادت الى  قيام الحرب  الهندية 
 )۲(الصراع  قيام  كال  البلدين  باقامة  تحالفات  مضاده  للطرف  االخر.

إذ كثفت الصين عالقاتها مع الباكس�تان بينم�ا ع�ززت الهن�د تعاونه�ا         
م��ع  االتح��اد الس��وفيتي الس��ابق ال��ذي  ك��ان الخص��م  االي��دولوجي للص��ين .    

وازدادت مخ��اوف الهن��د م��ن التهدي��د الص��يني  بع��د قي��ام االخي��رة ب��التفجير 
 ).۳.(۱۹٦٤النووي االول لها عام 

         
ما الصين  فكانت تنظر الى الهند بعّدها مص�درا للتهدي�د ف�ي ظ�ل ا          

 )٤عالقتها المتطورة مع االتحاد السوفيتي .(
 
 
 

الصينية مجلة السياس�ة الدولي�ة ،   –محمد محمد سطحية ، حرب الحدود الهندية  -۱
 .۸٦، ص  ۱۹٦۷. القاهرة، ۱۰العدد 

ال ان الحكومة المركزي�ة الص�ينية كان اقليم ( التبت ) الصيني يتمتع بحكم ذاتي ا -۲
ارسلت قوات من الجيش ألحتالل ( التبت ) واخضاعها لحكم الصين المباشر االمر 
الذي ادى الى هروب (الدالي الما) الحاكم الديني في التبت الى الهند   وال�ذي قبلت�ة 

يه�ا ألجئاً سياسيا. ونتج عن هذا مشاكل كثيرة بسبب مطالبة الصين بتسليم  الح�اكم ال
 -نادية عباس فضلي ، تاثير امتالك السالح النووي على العالقات  الهندي�ة -انظر  :

الباكستانية، رسالة ماجستير(غير منشورة) مقدمة الى كلية العلوم السياسية، جامع�ة  
 .  ۳۷،ص ۲۰۰۰بغداد،

انعام سالم ناجي حسين وتوت، المشكلة الكشميرية و اثرها على امن شبة الق�ارة  -۳
 .۱۲۲دية، مصدر سابق، صالهن

احمد ابراهيم محمود ، الهند.......القدرات الوطني�ة و العالق�ات الدولي�ة االقليمي�ة  -٤
 .٥۸،ص  ۲۰۰۱،القاهرة، ۱٤٦. مجلة السياسة الدولية ،العدد 

 
٥۱ 



الصينية باٌنعطافة جديدة عن�دما اخ�ذت  –ومرت العالقات الهندية            
يات المتحدة االمريكية . الت�ي ظه�رت بوض�وح الصين  بالتقرب  من الوال

وما سبقها من زياره ۱۹۸٤في زيارة الرئيس ( رونالد ريغان ) اليها عام  
لرئيس الوزراء الصيني للواليات المتحدة االمريكية . وجاءت وفاة ان�ديرا 
غان�دي  مناس�بة  مالئم�ة  لتهدئ�ة  االج��واء ب�ين البل�دين ، إذ أع�رب رئ��يس 

خالل اٌستقباله لنائب رئيس الوزراء الصيني عن أمله ف�ي الوزراء الهندي 
 )۱التوصل الى حل المشاكل المعلقة بين البلدين (

 
ويبدو ان راجيف غاندي كان ينظر بقناعة راسخة الى ان  مفتاح            

حل مشاكل الهند االقليمية  بيد الواليات المتحدة االمريكية . وليس االتح�اد 
الق���ات المتط���ورة ب��ين الوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة الس��وفيتي بس���بب الع

وباكستان والصين . باالضافةً الى قناعته بض�رورة كس�ر الح�اجز النفس�ي 
بين البل�دين  بقيام�ه ب�الخطوة المطلوب�ة الت�ي التخل�و م�ن مجازف�ة، اال انه�ا 
تعكس شجاعة  سياسية مطلوبة ، هذه الخطوة تمثلت بزيارته الص�ين ع�ام 

رئيس وزراء  الصين (  كيبنك ) وكانت بداية جيدة في بدعوة من  ۱۹۸۸
طري���ق الع���ودة  ال���ى  العالق���ات الطيب���ة  ب���ين البل���دين . اي  ال���ى زم���ن  

 )۲الخمسينيات من القرن الماضي في عهد ( نهرو) .(
وردا عل��ى ه��ذه الزي��ارة ق��ام ال��رئيس الص��يني بزي��ارة مماثل��ة ال��ى           

فتح��ت ه��ذه  الزي��ارات المتبادل��ة ص��فحة  الهن��د ف��ي الع��ام الت��الي . وب��ذلك  
جديده من العالقات  الودي�ة  ب�ين  البل�دين  ف�ي مختل�ف المج�االت  العلمي�ة   

والزراعية والعس�كرية و بالت�الي  مه�دت  لتعزي�ز االم�ن و االس�تقرارعلى 
 الحدود  بين البلدين.

ز عل�ى وهنا البد من االشارة الى ان الصراع  بين البلدين ال يرتك          
التهديدات المتبادلة بين الجانبين . ولكنه يمثل صراعا على النفوذ االقليمي 
في  منطقة جنوب آسيا و محاولة كل منهما في ان تص�بح الدول�ة االقليمي�ة 

 )۳العظمى بدون منازع .(
 

جمال الدين محمد علي، اغتي�ال ان�ديرا غان�دي ومس�تقبل الق�ارة الهندي�ة ،مص�در  -۱
 .۲۰۹سابق،

الص��ينية ،اوراق آس��يوية مرك��ز  –دي��ة فاض��ل عب��اس فض��لي،العالقات الهندي��ة نا -۲
 .۲، ص۲۰۰۱، السنة الثالثة ،٦۷الدراسات الدولية، العدد

Adish Gaggarwala, Op. Cit., P.65. 3- 
 

٥۲ 



 –تحس�����نت العالق�����ات الهندي�����ة  -البنغالدش�����ية : -الع�����ـالقات الهندي�����ة  -۳ 
ن�دي بع�د ان م�رت  بسلس�لة م�ن البنغالدشية ف�ي عه�د  حكوم�ة راجي�ف غا

الت��وتر ف��ي مرحل��ة حك��م  والدت��ه  ان��ديرا  غان��دي . إذ عم��ل راجي��ف عل��ى  
تطوير عالقته مع الرئيس (محمد ارشد) رئيس بنغالدش عن�د زيارت�ه له�ا 

اث��ر االعص��ار ال��ذي  جل��ب  ال��دمار لب��نغالدش .  ۱۹۸٥ش��هر م��ايس ع��ام 
اجرين غي���ر وج���رى التباح���ث  ب���ين الط���رفين ح���ول مش���كلة عب���ور المه���
 )۱القانونيين الى الهند  وقيامهم بعمليات التهريب عبر الحدود .(

 
وأعقب ذلك مباحثات ثنائية  بين  وكيل وزارة الخارجية الهندية             

والمسؤولين  البنغال  لتسوية النزاع القديم حول تقسيم مياه نهر ( الغانج ) 
الجانب�ان عل�ى التع�اون  اليج��اد  ). إذ واف��ق ۲المتن�ازع علي�ه ب�ين البل�دين  (

الكيفية التي من خاللها يمكن اٌقتسام مي�اه نه�ر ( الغ�انج )  المش�ترك  ال�ذي 
يشكل موض�وعاً  للخ�الف من�ذ م�دة طويل�ة  ب�ين ب�نغالدش والهن�د والنيب�ال 

 ) ۳بسبب مرور روافده في اراضي تلك الدول الثالث. (
 

القديمة المتعلقة بجدار االسالك   كما تناولت المباحثات المشكلة             
البنغالدشية  لمنع عمليات التسلل م�ن  -الشائكة على طول الحدود الهندية  

بنغالدش ، وبق�ي موض�وعاً خاض�عاً للج�دل والمناقش�ات من�ذ عه�د  ان�ديرا 
 )٤غاندي استمر حتى عهد راجيف غاندي .(

 
ل�م تتس�م باله�دوء  وعلى الرغم من هذه المباحثات فان العالق�ات             

واالستقرار إذ تج�ددت االتهام�ات بينهم�ا والت�ي ص�احبها تح�رك القطع�ات 
العس��كرية لك��ال البل��دين عل��ى الح��دود ، والس��يما عن��دما قام��ت ب��نغالدش  

بإقام��ة ح��اجز لتحوي��ل مج��رى نه��ر ( موه��وري ) الواق��ع عل��ى الح��دود .       
وري ) ال��ى ورفض��ت الهن��د ه��ذا االج��راء ألن��ه س��يحول مي��اه نه��ر( موه��

بنغالدش مما يلحق اضراراَ باالراض�ي الهندي�ة الواقع�ة عل�ى الح�دود ب�ين 
 )٥البلدين .(

 
 .۱۹۸٥\٥\۱۷، ٥۹۹٦جريدة السياسة الكويتية ،العدد -۱
 .۱۹۸٥\٥\۱٦، ٥٦۹٤جريدة الجمهورية العراقية ،العدد -۲
 .۱۹۸٥\۱\۱۷، ٦۲٥٤جريدة الدستور االردنية ،العدد -۳
 .۱۹۸٦\۸\۲۸، ٥۱۳٥ويتية ،العددجريدة القبس الك -٤
 .۱۹۸٥\٤\۱۷،  ٥٤٤۸جريدة الثورة العراقية ،العدد -٥

٥۳ 



وعندما تم التوصل الى صيغة اٌتفاق مبدئي  ب�ين الج�انبين اوقف�ت            
بنغالدش  بموجبه  مشروعها  لتحويل  مياه  النهر توترت  العالقات  مرة 

ريبورا) الواقعة شمال شرق الهند اخرى. وسببها قيام القبائل في منطقة ( ت
والمجاورة  لبنغالدش  بالهجوم على بعض  مؤسسات  الحكومة  الهندية ، 

 )۱فاٌتهمت الهند  بنغالدش  بضلوعها  بتحريض  وإثارة  هذه  القبائل .(
 

وهنا يمكن القول أن العالقات بقيت متذبذبة بين البلدين ت�ارة تح�ل           
ها  التوتر واالشتباكات الحدودية . ولعل السبب في سلميا  ًواخرى  يصاحب

ذلك أن كلتا الحكومتين تحاوالن توجيه االهتمام للمشاكل الخارجية به�دف 
االبتعاد عن التركيز على القضايا الداخلية العاجلة . ك�ذلك إرض�اًء ل�بعض 
 جماعات  الضغط  الذين  سعوا لتحقيق المزيد من المصالح  واالمتيازات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۱۹۸٥\٤\۲۷، ٥٤٥۸جريدة العراق ،العدد -۱
 
 
 
 
 

٥٤ 



اس����تقلت س����يرالنكا (س����يالن) م����ن الس����يرالنكية : -الع����ـالقات الهندي����ة  -٤
وتض�م ش�عباً يتك�ون م�ن عنص�رين هم�ا  ۱۹٤۸االستعمار البريطاني ع�ام 
م���ن الس���كان وي���دينون بالديان���ة البوذي���ة .  ٪۷۰(الس���نحيليين)  يش���كلون 

 ويدينون بالديانة المسيحية . ٪۳۰لون  و(التاميل) ويشك
وينظر السنحيل  الى التامي�ل بض�رورة  رج�وعهم  ال�ى م�وطنهم             

االصلي ( تامي�ل ن�ادو) الواقع�ة جن�وب الهن�د ونش�أت بي�نهم مش�اكل كثي�رة  
حتى اٌضطرعدد كبير من التاميل الى الهجرة ال�ى  الهن�د . وظه�رت بي�نهم 

دولة  لهم  خاصة  بهم  في  الجزء الشمالي  م�ن  حركة  استقاللية  لتكوين
 )۱سيرالنكا .(

 
أرادت الهن���د ح���ل مش���اكل ه���ؤالء المه���اجرين.اال ان حكوم���ة             

س��يرالنكا اتهم��ت الهن��د بت��دريب الف��دائيين م��ن التامي��ل وتش��جيعهم عل��ى 
االس���تقالل.وبعد ف���وز راجي���ف غان���دي ف���ي االنتخاب���ات العام���ة وت���ولي 

ارية دعا الحكومة  السيرالنكية  الى التباحث  والحوار من  المسؤولية الوز
اج��ل إيج��اد  ح��ل لمش��كلة التامي��ل .اذ ان حكومت��ه كان��ت تس��عى لح��ل ه��ذه 
المشكلة حال ً سلمياً وفي اطار دولة س�يرالنكا الموح�دة  ول�يس  م�ن خ�الل 

خلق كيان جدي�د للتاّمي�ل حت�ى ال ي�ؤدي ذل�ك بالنتيج�ة ال�ى تغذي�ة النزع�ات  
 ) ۲صالية المتعددة لدى الطوائف واالقليات الدينية .(االنف

 
أي ان راجيف غاندي كان مدفوعاً بدوافع وطنية هندية.لهذا نجده            

يتوسط  لحل  النزاع بين حكومة سيرالنكا واالنفصاليين التامي�ل  واجتم�ع 
مع الرئيس السيرالنكي ( جونيوس جايواردي )  في اليوم الثاني حزي�ران 

. اال ان وس����اطته فش����لت بس����بب تمس����ك  التامي����ل بمطال����ب ۱۹۸٥م ع����ا
 )۳االستقالل التام .(

 
 
 
 

 . ۳۱محمد جواد علي ،الهند في عهد راجيف غاندي ، مصدر سابق ،ص -۱
 . ۲۰٦عزيزة سامي ،عام على حكم راجيف ،مصدر سابق ،ص -۲
هندية  ، مصدر احمد ابراهيم محمود  ، القدرات الوطنية والعالقات االقليمية  ال -۳

 .٥۹سابق ،ص 
 

٥٥ 



اال ان راجيف غان�دي رف�ض مط�اليبهم واوض�ح أن وس�اطته تع�د           
 السيرالنكية.   -مبادرة حسن نية للحد من التوترالذي شاب العالقات الهندية

 
ق��دمت الحكوم��ة الهندي��ة مقترح��ات ت��نص عل��ى  ۱۹۸۷وف��ي ع��ام           

م��ن س��يرالنكا الت��ي تقطنه��ا غالبي��ة   دم��ج المحافظ��ات  الش��مالية والش��رقية
 )۱تاميلية لتكون مناطق للحكم الذاتي في اطار دولة سيرالنكا الموحدة .(

 
اال ان هذه المقترحات وغيرها من الوساطات الهندية  لم تنجح ف�ي          

وقت  أشتدت فيه الصراعات  العرقية في سيرالنكا ، وبقي الوضع متأزماً 
 اي وقت ومناسبة .ومهياً لإلنفجار في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أحمد ابراهيم محمود  ، القدرات الوطنية والعالقات االقليمية الهندية ، مصدر  -۱

 . ٦۰سابق ، ص
 
 
 
 
 

٥٦ 



 -العـالقـــــات الهنـديـــة مـع القـــوى العظمـــى : \ثــــانيا 
 

ن الهن���د  تتب���ع م��ن  المع���روف ا  -االمــريكيــ���ـة : –العـ��ـالقات الهنــديـ���ـة  -۱
سياس��ة ع��دم االنحي��از وه��ي سياس��ة مرن��ة ب��ين الق��وى السياس��ية الدولي��ة.اذ 
تمثل الهند بثقلها السياسي واالقتصادي والجغرافي والبشري عامل ت�وازن 
بين قوى االستقطاب السائدة . واصبحت سياستها  تمثل أ ُنموذج�ا ً يحت�ذى 

االس��تقطاب م��ن جان��ب  ب�ه ف��ي دول الع��الم الثال��ث الت��ي وق��ع اغلبه��ا فريس��ة
 )۱القوى   العظمى .(

وهذا  يعني انها ف�ي الوق�ت ال�ذي  كان�ت له�ا عالق�ة  خاص�ة  م�ع             
االتحاد السوفيتي  اليمنع ذلك من وجود عالقات  لها مع الواليات المتحدة 
االمريكية . إذ تم لق�اء رس�مي ب�ين ( راجي�ف غان�دي )  ووزي�ر الخارجي�ة 

شولتز ) عقب  تشييع  جنازة  انديرا غاندي .  وتبادال  االمريكي  ( جورج
االراء  ف���ي تط���وير ه���ذه  العالق���ات و باالهتم���ام  الت���ي  تولي���ه الوالي���ات 

 )۲المتحدة االمريكية بتحقيق استقرار الهند داخليا وخارجيا .(
 

ولكن الع�ائق الج�وهري ف�ي س�بيل تحس�ين ه�ذه العالق�ات ه�و تل�ك           
كرية  االمريكي��ة  للباكس��تان . إذ تلت��زم الوالي��ات المتح��دة  االم��دادات  العس��

االمريكية  ببرنامج  للمساعدات العس�كرية للحكوم�ة الباكس�تانية باالض�افة 
الى تطوير البرنامج النووي لباكس�تان ال�ذي ت�رى الهن�د في�ه تهدي�دا المنه�ا      

 )۳واستقرارها.(
في الحادي عشر من حزيران وفي زيارة له الى الواليات المتحدة           

ضمن جولة قام بها  ( راجيف غاندي )  الى اربع دول اخرى  ۱۹۸٥عام 
هي مصر  وفرنسا والجزائر وسويسرا ، اعلن معارضتة امام الكونجرس 
االمريكي  لالمدادات  العسكريه االمريكية للباكستان . وذكر انه يتردد في 

ربط السياسة  االمريكية  بين  شراء اسلحة من  الواليات  المتحدة  بسبب 
 )٤مبيعات السالح واعتبارات السياسة الخارجية .(

 
 .۱۰۳محمد جواد علي ،التسليح في العالم الثالث ،مصدر سابق ،ص -۱
 . ۲۰٦مصطفى احمد علي ،وحدة الهند في مواجهة التحديات ،مصدر سابق،ص -۲
 .۲۰۷المصدر نفسه ،ص -۳
ال انديرا غاندي ومستقبل القارة الهندية ،مصدر جمال الدين  محمد علي ، اغتي -٤

 .۲۰۸سابق ،ص
 

٥۷ 



 واضاف مؤكداً  على  نشر مبادئ  الحرية والديمقراطية  ونبذ              
الخالفات والعمل على تطوير العالقات  لما فيه مصلحة البلدين مشدداً ف�ي 

 )۱.(الوقت نفسه على نبذ العنف وعدم االستقرار الذي يسود العالم 
 

أما بالنسبة الى الوالي�ات المتح�دة  االمريكي�ة  فإنه�ا تنظ�ر ال�ى               
عالقاته��ا م��ع الهن��د بانه��ا تس��يرفي طريقه��ا نح��و التحس��ن اكث��رمن الس��ابق  
بسبب  سوء  فهم  الواليات  المتحدة  االمريكية  كما  يرى بعض المحللين  

الت�ي ل�م  تك�ن  مبني�ة عل�ى  ألهداف الهند في عالقتها مع االتحاد الس�وفيتي
اساس عقائدي  بل  قامت على  اساس آني تتطلبه اوضاع الهند  السياس�ية 

 )۲وعالقتها مع كل من الباكستان والصين (
  

وهك��ذا اخ��ذت العالق��ات ب��ين ال��دولتين تأخ��ذ حي��زاً واض��حاً م��ن             
،  بعد  التطور والتقدم وخاصة  في  جوانب التبادل  التجاري واالقتصادي

االهتمام الكبير  للحكومة الهندية  ورغبتها  ف�ي  الحص�ول عل�ى  التقني�ات  
 )۳في مجال الكومبيوتر وتكنلوجيا االتصاالت .(

 
أما الواليات المتحدة فعّدت الهند شريكا ً تجاريا ً مهما ً ومستثمراً            

بلغ��ت  قيم��ة كبي��را ً للمش��اريع االمريكي��ة والرأس��مال االجنب��ي  فيه��ا . إذ 
مليون دوالر ،وقيمة حجم  ٤۲٥االستثمارات االمريكية المباشرة في الهند 

ملي�ون دوالر . ووص�لت المش�اريع  ۹۰التعاون التكنلوجي يتراوح بحدود 
 )٤مشروعا. ً( ۱۳٥الى  ۱۹۸۳المقامة في الهند حتى عام 

 
   زار ني��ودلهي س��كرتير وزي��ر ال��دفاع االمريك��ي  ۱۹۸٦وف��ي ع��ام           

( كاسبر وينبركر ) ، وبزيارته فتحت صفحة جديدة من العالقات المتميزة 
 )٥بين  البلدين  بعد مرور  اكثر من  اربعين عاماً على  استقالل  الهند .(

 
 

 . ۲۰۹جمال الدين محمد علي ، المصدر السابق ، ص  -۱
 .۳٥محمد جواد علي ،الهند في عهد راجيف عاندي ، مصدر سابق ،ص -۲

3-Katheeln Healy, OP., Cit., P.35. 
 . ۲۰محمد جواد علي ،شؤون القارة الهندية وافغانستان ،مصدر  سابق ،ص -٤

5-Prime Minister Rajiv Gandhi, Statements Foreign Policy, 
1986, P.23. 

٥۸ 



 -إتس���مت العالق���ات   -م���ـع االتح���اد الس���ـوفيتي : –العـالقـ���ـات الهنـ���ـدية   -۲
تح��اد الس��وفيتي الس��ابق  ب��التميز إذ ط��ور الجانب��ان عالق��ة الهندي��ة م��ع اال

ص��داقة  متين��ة ل��م ت��رق ال��ى مس��توى التح��الف االس��تراتيجي . وكان��ت ه��ذه 
العالقات المتميزة مرتبطة بشبكة  من العالقات المعقدة مع الدول االقليمية 
. ففي الوقت الذي كانت فيه باكستان والصين  مرتبطة بعالقات  قوي�ة م�ع 

) إتجه�ت الهن�د نح�و االتح�اد الس�وفيتي ، ۱يات  المتح�دة االمريكي�ة .(الوال
ك��رد فع��ل عل��ى تل��ك العالق��ات ه��ذا باالض��افة ال��ى ان العالق��ات الهندي��ة 
الس��وفيتية أرتبط��ت ف��ي وقته��ا بحقيق��ة مفاده��ا ان حرك��ة ع��دم االنحي��ازالتي 
كان���ت الهن���د م���ن ال���دول الرائ���دة فيه���ا كان���ت اق���رب سياس���ياً ال���ى االتح���اد 

س���وفيتي ل���دوراالخيرة وقت���ذاك ف���ي دع���م حرك���ات االس���تقالل والتح���رر ال
 )۲والتنمية في العالم الثالث .(

 
وعندما تولى راجيف غاندي الحكم تطورت العالقات ب�ين البل�دين           

بش���كل أوث���ق مم���ا س���بق . إذ  زار االتح���اد الس���وفيتي ف���ي الي���وم الح���ادي 
ة م�ع االتح�اد الس�وفيتي ، ووصف العالق� ۱۹۸٥والعشرين من مايس عام 

 ).۳بأنها صداقة ليس موجهة ضد احد (
 

وتم عقد إتفاقية ب�ين البل�دين حص�لت الهن�د بمقتض�اها عل�ى ق�رض           
مليار دوالر لتمويل مشترياتها من الس�لع والخ�دمات الس�وفيتية  ۱.٥مقداره 

س��نة ۱٥وعق�دت إتفاق��ا آخ�ر لم��د التب��ادل التج�اري والعس��كري بينهم�ا لم��دة 
 )٤ضافية (إ

 
 

 
الهندية ، دالالتها، اوراق  -نادية فاضل عباس فضلي ،اتفاقية التسليح  الروسية  -۱

 .۳،ص ۲۰۰۱،السنة الثالثة ،بغداد،۷۷اّسيوية ، مركز العالقات الدولية ،العدد
احمد ابراهيم محمود ،الهند القدرات الوطنية والعالقات االقليمية ،مصدر سابق  -۲

 .٥۸، ص
عمان جالل ، السياسة  الهندية  و االجتماعية  في الهند  ، مجلة السياسة محمد ن  -۳

 .۲۰۹،ص۱۹۸٦، القاهرة ،۸٥الدولية  ،العدد
عم������اد ج������اد بدرس،الهن������د وتح������ديات الوح������دة ،مجل������ة السيلس������ة الدولي������ة  -٤

 .۲٥۷،ص۱۹۸٦،القاهرة ،۸٥،العدد
 

٥۹ 



لهند اجاب راجيف وفي سؤال لمراسل جريدة التايم  اللندنية في ا            
غاندي فيه عن  مستقبل عالقة  بالده  مع  االتحاد  السوفيتي  مؤكداً  على 
( استمرار صداقة الهند العميقة مع االتحاد السوفيتي فقد كنا اصدقاء وقت 
الحاجة وال توجد  امور  كثيرة نتفق عليها دون ان  يؤدي ذلك الى تحالف 

 )۱كامل بيننا). (
 

التحاد السوفيتي  الشريك  التجاري االول  للهند والمص�در ظل ا            
ال��رئيس ف��ي تس��ليح  جيش��ها. وال تقتص��ر ه��ذه العالق��ات عل��ى مج��رد اب��رام 
صفقات تشتري الهند  بموجبها  أسلحة  ومعدات من  روسيا  لدعم  قواتها 
البرية والبحرية والجوية،بل فيها التزام سوفيتي باصالح وصيانة االسلحة 

تية الصنع . فضالً عن  قيام روسيا  بتزويد الهند  بقطع الغيار جنبا ً السوفي
 )۲الى جنب في تنفيذ برنامج للتعاون العلمي والفني  بين البلدين .(

 
 

م��ن هن��ا يتب��ين أن سياس��ة الهن��د الخارجي��ة بقي��ت محافظ��ة عل��ى           
م��ع  المب��ادئ االساس��ية لحرك��ة ع��دم االنحي��از . وبقي��ت  تتع��اون  وتتفاع��ل

القوى وال�دول االخ�رى جميعه�ا وم�ن  بينه�ا  االتح�اد  الس�وفيتي م�ن اج�ل 
 مواصلة  الحفاظ على مصالحها االقتصادية والسياسية .

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 .۳٦محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف،مصدر سابق،ص -۱
 .۳٦المصدر نفسه ،ص -۲
 
 

٦۰ 



وي ف���ي العالق���ات تـــ���ـاثير إم���تالك الس���الح الن���و  -: المبح���ـث الث���ـالث
 الباكستانية  –الهندية 

 
تنتمي كل من الهند والباكستان الى منطقة جنوب اّسيا التي تمثل             

كتلة حضارية متميزة بتعدد  اللغات والديانات والثقافات وتتمتعان  بموقع 
( جيوبولتيكي ) مهم  هيأ  لهما القدرة على احتالل موقع  بالغ االهمية في 

 )۱االهتمام االقليمي والدولي .(دوائر 
 

لذا فالعالقات الهندية الباكستانية ليست مجرد عالقات بين دولتين            
انما تخضع تلك العالقات لتأثير القوى القائمة في النظام الدولي . وان لهذه 
التاثيرات  فعل  س�لبي م�ؤثرفي طبيع�ة الص�راع الق�ائم ب�ين ال�دولتين تمث�ل 

ن في  تنافس عسكري  واسع النطاق  في المجالين  التقليدي بدخول الدولتي
 )۲والنووي .(

 
واصبح لها اول ۱۹٤۸لقد تأسست هيئة الطاقة الذرية الهندية عام           

.  اما الباكستان فقد ۱۹٦۰مفاعل  نووي في مدينة  بومباي في نهاية  عام 
رنامج واسع سعت منذ آواخر الخمسنيات من  القرن الماضي الى  وضع ب

عن افتتاح اول مفاعل للطاقة النووية ۱۹۷۲لالبحاث النووية ويؤشر العام 
 )۳اطلق علية اسم (مشروع كراجي للقوة النووية). (

  
بمثابة  رد  ۱۹۷٤ويعد التفجير النووي الهندي الذي اجرته  عام            

د  كانت . ألن  الهن۱۹٦٤فعل على التفجير النووي  الصيني  االول  عام  
تنظرالى الصين على انها تشكل تهديدا لها في بيئتها االقليمية .ومن جانب 
 آخر نجد  أن الحكومة  الباكستانية  لجأت  كرد فعل  على  قيام الهند  بهذا 

              
       

 
صالح اسماعيل خليل الحديثي، سباق التسليح الصاروخي الهندي والباكستاني،  -۱

 .٦۰، ص۱۹۹۸جامعة البكر،
،معهد ۲صباح محمود محمد، البرنامج الهندي ، الشؤون الهندية، ج -۲

 .۳۰، ص۱۹۸٤بغداد، الدراسات االسيوية االفريقية، 
ناراسيهاراو ،السياسة الخارجية الهندية، تعريب بشير احمد ،مجلة ثقافة الهند  -۳

 .۲۸،ص۱۹۹۹،نيودلهي،۲۰۰۱،العدد
٦۱ 



 
من  الصين  للحصول  على  تقنية   تصنيع  التفجير النووي  الى  التقرب 

الص��واريخ . إذ  تع��د الص��ين اكث��ر ال��دول تعاون��ا م��ع الباكس��تان وكلتاهم��ا 
 ) ۱تنظران الى الهند بعين القلق والريبة .(

 
ان البرنامج النووي الهندي يخدم غرضين اساسين ،فهو عنصر             

الكهربائي��ة  وف��ي الوق��ت  مه��م للتخط��يط  التنم��وي الن��اجح  ولتولي��د الطاق��ة
 )۲نفسه يمثل انعكاساًعلى قوة الدولة وهيبتها في المجتمع الدولي .(

 
لقد  كان امتالك هذه الدول االقليمية  المتجاورة للسالح  النووي             

والتسابق في الحصول  عليه  الى  حصول  حالة  عدم  االستقرار والش�ك 
ول ومنها  الهند الى المطالبة بوق�ف  س�باق والقلق  االمر الذي دفع هذه الد

التسلح  النووي على  الصعيد العالمي . واستمرت  السياسة  الهندية  على 
نهجه��ا ه��ذا  ف��ي عه��د  حكوم��ة راجي��ف ال��ذي  اك��د اهمي��ة  ن��زع  الس��الح 
النووي . وكان ينظر الى القنبلة الذرية بقوله  ( انها هي التي جلبت الدمار 

ا ولكل  العالم وعلى الناس نش�ر الس�الم  لل�تخلص م�ن والخراب لهيروشيم
 )۳هذا الشيطان ).(

 
وفي واشنطن التقى راجيف بالرئيس االمريكي ( رونالد ريغان )            

وصرح امام الكونكرس االمريكي بقوله (من الضروري عدم بقاء مصير 
على البشرية  في أيدي عدد  قليل من الدول . ومن  الضروري  المحافظة 

 )٤التوازن التقليدي بين القوتين الكبيرتين ).(
 

الباكستانية  –ستار الدليمي ، تاثير امتالك السالح النووي على العالقات الهندية  -۱
 . ۲٤۰،جامعة بغداد،ص۲۰۰۱،مركز الدراسات الدولية

ركزت الهند على تطويرها لصاروخين بالستين ، اولهما برنامج  (الصاروخ   -۲
كم ،و تم ادخاله الى الخدمة الفعلية في مناطق التوتر  ۱٥۰ل مداه الى بريفي) ويص

) ويصل مداه ۲الباكستانية . اما الطراز الثاني فهي ( بريفي  –على الحدود الهندية 
للتفاصيل انظر :  ۰۰۰كم وهو عبارة عن صاروخ بالستي محمول جواً،  ۲٥۰الى 

 . ٥٦ة ، مصدر سابق ،صاحمد ابراهيم محمود ، القدرات الوطنية الهندي
 ۱۳۳احمد ابراهيم محمود  ،  دوافع  التحول  ، مجلة  السياسة  الدولية  ، العدد -۳

 .۲٥۲،ص۱۹۸۸،القاهرة ،
 . ۱۱۰محمد جواد علي ،التسليح في العالم الثالث ،مصدر سابق ،ص -٤

٦۲ 



وحمل الدول الكب�رى مث�ل الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة واإلتح�اد            
سوفيتي وفرنسا وبريطانيا والصين مسؤولية الحد من التسابق في التسلح ال

ودعاها الى  التعاون مع الهند لتكوين هيئة  او منظمة هدفها التعاون  للحد 
من سباق التسلح . ومع ذل�ك ع�ّد راجي�ف غان�دي حاج�ة الهن�د ال�ى الس�الح 

 )۱قة.(النووي ضروري ويسعى له ما لم ينشرالسالم واالستقرارفي المنط
 

واك��د ج��وهر ه��ذه الحقيق��ة ف��ي مقابل��ة ل��ه نش��رتها اح��د الص��حف            
الفرنسية  بقوله ( اذا امتلك�ت  الباكس�تان  القنبل�ة  النووي�ة  فس�وف  التق�وم 
الهند بن�زع الس�الح الن�ووي الن ام�تالك  باكس�تان له�ا يه�دد مص�الح الهن�د 

 )۲العليا ).(
 

س�ابق ف�ي مي�دان التس�لح الن�ووي انعك�س ان التوجه الهن�دي نحوالت          
بشكل واض�ح عل�ى تخصيص�ات الحكوم�ة الهندي�ة لميزانيته�ا العس�كرية إذ 

 مليار دوالر.  ۱۳الى نحو  ۱۹۸۹وصلت تلك التخصيصات عام 
 

ان هذه  الميزانية  الضخمة  اثارت  ردود  فعل عنيفة  من جان�ب           
عل�ى نواي�ا الهيمن�ة  العس�كرية  باكستان وعّدت ه�ذه  الخط�وة دل�يال  جدي�دا

االقليمية  لدى الهند التى تسعى  الى اشعال سباق جديد للتسليح  في جنوب 
اسيا وانها تخل بميزان القوى في المنطقة الن الميزانية العسكرية  الهندي�ة 

 )۳كما رأت الحكومة الباكستانية تعادل ميزانيتها بالكامل .(
 

د التي كان�ت ت�دعو دائم�ا ال�ى  ن�زع الس�الح من هنا يتضح ان الهن          
النووي و تطالب الدول بالتدخل  لوقف هذا السباق  المدمر . كانت  تسعى 

لتطويرقدراتها النووية ولم توقع على اتفاقية حظراالسلحة النووية ويرجع  
 ذلك الى بيئتها االقليمية ومجاورتها للدول النووية مثل الصين والباكستان. 

 
سماعيل عبد اللطيف،معضلة الردع النووي ف�ي الص�راع الهنديالباكس�تاني نزارأ -۱

 .۳، ص ۲۰۰۲,۹۸، اوراق اسيوية ، مركز الدراسات الدولية ،بغداد ،العدد  
2-Atal Bihari Vajbayee , Dr.N.Ghatate,Four Decades  In 
Parliament, Vol -3-, 1996 ,p.152 . 

الباكستاني  وتاثيره على االمن   –وي الهندي محمد جواد علي  ،  التنافس النو -۳ 
القومي ، مجلة قضايا دولية  ، الشؤون االسيوية ،مركز الدراسات الدولية ، بغداد ، 

  ۸۰،ص۱۹۹۹
٦۳ 



وباالضافة الى ذلك لذلك مطالبة  الدول العظمى للدول الصغيرة             
بهذه المعاهدة    بالتوقيع على المعاهدة الخاصة  بالحظر دون ان تمتثل هي

ل�ذلك  كان�ت  الهن�د  تطال�ب دائم�ا بامتث�ال ال�دول العظم�ى  به�ذه  المعاه��دة  
 )۱ومن  ثم  اجبار الدول االخرى (

 
وهكذا ستبقى  المنطقة  مرشحة  الندالع  المنازعات و حصول             

المصادمات  ما لم  تعمل  سوية  على  وضع  جدول  زمني  للتخلص من 
 ت  النووية  لكل  منهما . وبتدخل  فاعل  وقوي من مجلس  االمنالترسانا

الدولي واللجنة الدولية للطاقة الذرية  لتجنيب المنطقة  المشهورة  بكثافتها 
السكانية من كارثة  بشرية مصحوبة بأسوأ ما يمكن  توقعه من نتائج على 

 مختلف االصعدة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

درات الوطنية  والعالقات االقليمية الهندية ، مصدر احمد ابراهيم محمود،الق -۱
 .٥٥سابق ،ص

 
 
 
 
 

٦٤ 



 تــدهور وسقــوط حكـــومة راجيـــف غانـــدي   -: المبحـــث الرابـــع
 
 المشـاكل والتـحديات التي ظهـرت في أواخـر عهد راجيـف غــاندي -۱ 
  

اجهته مشاكل بعد مرور سنتين على تولي راجيف غاندي السلطة و         
واجه ازمة  حادة حول مدى مص�داقيته ف�ي ۱۹۸۷كثيرة. ففي  بداية عام   

التخلص م�ن الفس�اد كم�ا وع�د . وف�ي مش�كلة البنج�اب الت�ي اس�تمرت فيه�ا 
العمليات االرهابية كذلك تورط البعض من المحيطين به في قضايا الفس�اد 

عم�والت ع�ن  واتهامهم بفتح حسابات س�رية ف�ي البن�وك االجنبي�ة ، وتلق�ي
 )۱صفقات اسلحة  ابرمتها  الحكومة  مع  المانيا  الغربية  والسويد. (

 وفيما يأتي نماذج من هذه الصفقات  
 

  عمـــوالت صفقـــات االسلحـــة -:أوال 
          

بع��د ان نش��رت  ۱۹۸۷ب��دأت ه��ذه االزم��ة ف��ي منتص��ف اذارع��ام           
) خطابا  ًل�رئيس  Indian Expressصحيفة  ( االنديان اكسبرس الهندية 

الجمهورية  ( زايل سنغ ) موجه الى راجيف غاندي بدعوى عدم اطالع�ه 
على ما يقوم به رئيس  الوزراء من انشطة  تتعلق  بصفقات السالح ، ف�ي 
الوقت الذي صرح فيه وزير المالية  ( سينغ )  بعد  نقله الى وزارة الدفاع 

من المسؤولين لتمريرصفقات اس�لحة عن كشفه لعموالت تقاضاها البعض 
تستوردها الهند من دول غرب اوربا.وكان وزير الدفاع الجديد (سينغ) قد 
كل��ف مؤسس��ة ( في��ر ف��اكس) عن��دما ك��ان وزي��را ً للمالي��ة بمهم��ة كش��ف 
اصحاب الحسابات السرية . وكان هذا سببا قويا  دفعه الى االستقالة بسبب 

 )۲ؤولين في دوائر الحكومة .(الهجمة المضادة له من قبل بعض المس
 
 

 
 

 . ۱۹۸۷\٤\۷، ٥۳۰\٤مجلة الوطن العربي ، باريس ، -۱
احس��ان قاس��م ،حكوم��ة راجي��ف غان��دي ف��ي مواجه��ة التح��ديات الداخلي��ة ،مجل��ة  -۲

 . ۲۰۳،ص ۱۹۸۷،القاهرة ، ۹۰السياسة الدولية ،العدد
 

٦٥ 



قق في نتائج وعندما اعلن راجيف غاندي أن المحكمة العليا ستح            
دراسات مؤسسة (  فير فاكس ) اثيرت فضيحة اخ�رى عن�دما اذاع رادي�و 

السويد برنامجا لمراسله في اسيا  تناول  فيه العموالت الت�ي حص�ل عليه�ا  
السماسرة الهن�ود  ف�ي ص�فقة االس�لحة الس�ويدية الت�ي ت�دعى (بوف�ورس) . 

ن���ة  وك���ان ه���ذا س���ببا كافي���ا ف���ي تص���اعد الش���كوك م���رة اخ���رى ح���ول اما
ومص��داقية حكوم��ة راجي��ف غان��دي وال��ى اهت��زاز ص��ورة راجي��ف الرج��ل 

 )۱النظيف الى حد ان احزاب المعارضة  طالبت باستقالته .(
 

نشرت الصحف السويدية  ۱۹۸۷وفي السادس من حزيران عام             
تقري���را للجه���از الحك���ومي الس���ويدي للمحاس���بات ال���ذي كان���ت الحكوم���ة 

ث موضوع صفقة (بوفورس) فجاءت نتائج  التقرير السويدية قد كلفته لبح
لتؤكد أن بعض المبالغ  قد دفعت من اجل اتمام هذه  الصفقة التي بلغت ما 

 )۲من قيمة الصفقة .(٪۳) كرور ، التي تمثل ٥۰-۳٥بين (
 

فكان رد فعل راجيف غاندي باصداره امرا بتشكيل لجنة برلمانية           
ان الص��حافة الهندي��ة ل��م تمهل��ه إذ اتهمت��ه م��ع للتحقي��ق ف��ي الموض��وع ، اال 

افراد عائلته  وكبار المسؤولين  في الحكوم�ة  بوج�ود حس�ابات س�رية له�م 
 )۳وانهم استلموا امواال من الشركة لقاء تمرير الصفقة .(

 
  النزاعـــات الطـــائفيــة  -ً◌:ثـانيا 

 
حت�ى ان انب�اء  اتسعت اعمال العنف في الواليات الهندية معظمها ،         

االش���تباكات والقتل���ى ف���ي البنج���اب  اص���بحت ج���زءاً اليتج���زأ م���ن اخب���ار 
الصفحات االولى من الصحف  اليومية الهندية . وفي الواق�ع ان الخالف�ات 
الطائفية  لم تكن تقتصرعلى مشكلة السيخ  فقط  بل ان هناك ن�زاع ط�ائفي 

ين طائف�ة الهن�دوس بين الهندوس والمسلمين باالضافة الى النزاع الطبقي ب
 )٤انفسهم .(

 
       

 .  ۱۹۸۸\۳\۳، ٦٤۹۱جريدة الثورة العراقية ،العدد -۱
 ماليين روبية هندية . ۱۰الكرور يساوي  -۲

3- Kathleen Healy, Op. Cit., P.280. 
 . ۱۹۸۹\٤\۱۰، ٥۳۱۲جريدة الوطن الكويتية ،العدد -٤
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ص��الية مث��ل مش��كلة الس��يخ وم��ن هن��ا تع��ددت المح��اوالت االنف              
ورغب��تهم ف��ي تك��وين دول��ة  (خالس��تان) المس��تقلة  ال��ى جان��ب مح��اوالت 

االقلي��ات الديني��ة والثقافي��ة  االخ��رى  ف��ي تحقي��ق االنفص��ال  له��م  ل��و نج��ح  
السيخ  في  تأسيس دول�تهم خالس�تان.  وأص�بح الموق�ف ف�ي البنج�اب عل�ى 

الوض�ع  ف�ي زم�ن ان�ديرا  حد تعبير الصحافة الهندية  أسوأ مما كان علي�ه 
 )۱غاندي  عندما امرت باقتحام المعبد الذهبي .(

 
اما الصراعات الدموية التي حصلت بين طبقات الهن�دوس ف�ي               
عن��دما ق��ام الفالح��ون  المع��دمون  بث��ورة ض��د  التج��ار  ۱۹۸۷م��ايس ع��ام 

ة ث�ورة واالغنياء ونهب�وا ام�والهم . وق�د ع�ّدها الص�حافة  ف�ي  حينه�ا بمثاب�
للمعدمين من اجل حياة افضل . ومع ذلك وقف�ت الحكوم�ة موق�ف المتف�رج  

 ٤٥۰متجاهلة الصراع  الدائر والمواجهات المس�تمرة والت�ي اس�فرت ع�ن 
) ان الموق��ف الحك��ومي ه��ذا انم��ا يعك��س عجزه��ا ف��ي مواجه��ة ۲قت��يال ً .(

االزمات ووضع الحلول لها سواء على مستوى الحلول القصيرة المدى او 
 البعيدة المدى .

 
 الظــــروف المـــنـاخـــيـة    -:ثـالــثاًً◌ 

 
ثم جاءت االح�وال المناخي�ة بص�عوبات اض�افية إذ ل�وحظ ع�دم               

كفاية االمطار في السنوات الثالثة من حكم راجيف غاندي اي في االعوام 
ية ). ان ندرة االمطار وخاصة في االقسام الغربية والشمال۱۹۸۷-۱۹۸٥(

من البالد  كان  سببا  في حصول  الجفاف وبالتالي  قلة  االنتاج الزراعي 
والى  القحط وافشال  خطة  التنمية االقتصادية . مما  اضطر راجيف ال�ى 

) م����ع م���ا يراف���ق ه����ذه  ۳االعتم���اد بش���دة عل����ى المس���اعدات االجنبي���ة .(
 المس��اعدات  م��ن  ش��روط  التخل��و ف��ي  كثي��ر م��ن  االحي��ان  م��ن القس��وة

 والتشدد  والتدخل في صناعة القرارات السياسية  للحكومة  الهندية. 
 
 

 
احمد االبراشي ،انتخابات الهند ومستقبل حزب المؤتمر ، مجلة السياسة الدولية  -۱

 . ۲۱۷،ص ۱۹۹۰،القاهرة ، ۹۹، العدد
 . ۱۹۸۸\٤\۱۹، ۷۰۷۷جريدة السياسة الكويتية ،العدد-۲
 ۱۹۸۸\۷\۱٥، ۱٦۹٥جريدة القبس الكويتية ،العدد -۳
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 -فضالًً◌ عما تقدم ، فقد وجهت اليه انتقادات وتهم اخرى منها :
تساهل راجيف  غاندي في  تسليم  بعض الواليات الى احزاب  خاصة  -۱

غير حزب  المؤتمر مثل  والية  اسام  والبنجاب  وكشمير وهذا ادى  به�ا 
             بدوره الى مطالبة هذه الواليات بالحكم الذاتي .     

سوء اتخاذ بعض القرارات مثل قراره بتغييرالوزراء، إذ اتخ�ذ ق�راراً   -۲
بتعديل  وزاري ألشخاص يؤيدون احزاب غير حزب المؤتمر الهندي ف�ي 
بع���ض الوالي���ات مث���ل  ( كي���راال و هاريان���ا و ماهاراش���ترا ) الت���ي تؤي���د 

 االحزاب الشيوعية .
التطبيق دون اجراء مناقش�ة له�ا  اتهم بوضع افكاره االقتصادية موضع -۳

في البرلمان الهندي . إذ نظُرالى سياسته بتحرير االقتصاد بمثابة بيع للهند 
 )۱الى الشركات المتعددة الجنسيات والغاء االشتراكية والقطاع العام (

 
قراره  بارسال وحدات من  الجيش الهن�دي ال�ى س�يريالنكا دون اع�داد          -٤

ان ارس��ال (خمس��ة آالف) ض��ابط وجن��دي ال��ى س��يرالنكا جي��د ، واعتق��اده 
كفيل بفرض االمن واالستقرار وانه�اء الص�راع ب�ين التامي�ل والس�نحاليين 

.اال انه فشل  ف�ي تحقي�ق هدف�ه  وادى ال�ى مطالب�ة  الحكوم�ة  الس�يرالنكية  
 )۲بانسحاب القوات الهندية بعد مقتل اعداد كبيرة منهم .(

 
تمر الهندي  لم  ينجح  في بناء قاعدة حزبية وعلى  مستوى حزب المؤ -٥

صلبة  فهو لم  يوافق على  قيام انتخابات داخل الحزب ليتم اختيار قيادات�ة 
على اسس ديموقراطية سليمة.واخذ يؤجل عملية االنتخابات، واعتمد على 
قي��ادات معين��ة  وتس��بب ذل��ك ف��ي فق��د الح��زب لتأيي��ده الش��عبي الحقيق��ي . 

عتمد على تقارير غير دقيقة مما ادى ال�ى فش�ل الح�زب باالضافة الى أنه ا
في المعارك االنتخابية معظمها الجانبية.فقد تصورراجيف ان وجوده على 

 ).        ۳رأس حزب المؤتمر يكفي وانه ال ضرورة ال ٌنتخابات داخلية .(
 

 
 

1- Kathleen Healy, Op. Cit., P.281. 
ة واالستقرار السياسي الغائب، مجلة السياسة احمد االبراشي ، االنتخابات الهندي -۲

 . ۱۷۰،ص۱۹۹۲،القاهرة ، ۱۰۷الدولية ،العدد
حازم علي الشمري ،النظام السياسي الهندي، اطروحة دكتوراه (غي�ر منش�ورة)  -۳

 . ۱۹٤، ص ۲۰۰۲مقدمة الى كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
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مؤتمرنفس�ة ، إذ ظه�ر ظهور انشقاقات وخالفات ب�ين اعض�اء ح�زب ال -٦
خالف قوي بين راجيف غاندي ورئيس الدولة  ( زايل سنغ )  الذي عاش 

واس�تمر ف�ي زم�ن  ۱۹۸۲مخلصا ألنديرا غاندي منذ  تولي�ة  منص�بة ع�ام 
 )۱راجيف .(

 
لكن الخالفات  بين االثنين  ادت  الى  تحول  ( زايل س�نغ ) ال�ى            

رفض التوقيع على مشروع قانون  معارض لسياسة راجيف. من ذلك مثال
فرض  الرقابة على  المطبوعات البريدية  بحجة  مكافحة  االرهاب . كما 
اعترض على اجراءات راجيف عندما قام  بنقل وزير المالية الى منص�ب 
وزير الدفاع ، على الرغم من نجاحة في مكافحة الفساد عندما كان وزي�راً 

 )۲للمالية .(
 

اب  المتقدمة مجتمعة  كانت  بمثابة  مع�ول ه�دم  ل�وزارة ان االسب          
راجي��ف غان��دي الت��ي عل��ى ال��رغم م��ن جه��دها ف��ي معالج��ة ه��ذه  األزم��ات 
واالختناقات اال انها في المحصلة النهائية لم تقَوعلى المواجهة واضطرت 

 الى التراجع والتنحي عن المسؤولية الوزارة .
 

ثة  اليمكن ان  تسقط من حساباتها  تسارع هذا مع العلم ان الباح            
تطور االحداث في دول  الكتلة االشتراكية والتهديدات بسقوط جدار برلين 
وانهيارالشوعية مما القت بظاللها الكثيفة على االوضاع الداخلية في الهند 
ووجدت لها صدى كبيراً لدى شرائح واسعة من  المجتمع  الهندي  الميالة 

 الصالح والتقدم .الى التغيير وا
 
 
 
 

 
 
 . ٤/٥/۱۹۸۷، ٤۰۰۱جريدة االنباء الكويتية ،العدد  -۱
 . ۲۰/٤/۱۹۸۸، ۲۰۷۸جريدة السياسة الكويتية، العدد  -۲
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 سقـــوط  حكـــومة  راجيــف غـــا نـــدي  -۲
        

خس��ر ح��زب  ۱۹۸۹ف��ي االنتخاب��ات التاس��عة الت��ي ج��رت ع��ام               
ي مقاع��ده ف��ي البرلم��ان ول��م  يحص��ل راجي��ف غان��دي عل��ى الم��ؤتمر الهن��د

من مقاع�د البرلم�ان .   ٪  ۳۷الفوز وبذلك سقطت حكومته إذ حصل على 
أم��ا المعارض��ة فكان��ت منقس��مة وال تس��تطيع الحص��ول عل��ى االغلبي��ة . إذ 

) ٥٤٥) مقعداً في مجلس النواب المؤل�ف م�ن (۲۰۰شغل حزب المؤتمر (
ي�ة الت�ي يه�يمن عليه�ا ح�زب الجانات�ا دال عل�ى مقعداً وشغلت الجبهة الوطن

) مقعداً وحصلت ۸۳) مقعداً. واحتل حزب البهاراتياجاناتا اليميني (۱۲۲(
 )۱) مقعداً .(٤۹احزاب يسارية اخرى على (

 
ونتيجة ل�ذلك اح�تفظ راجي�ف غان�دي بمقع�ده ف�ي البرلم�ان ل�ذلك              

حكوم��ة جدي��دة بع��د طل��ب من��ه ال��رئيس الهن��دي (رام��ا س��وامي) تش��كيل 
) اال ان راجي��ف رف��ض ۲االنقس��ام ال��ذي حص��ل ف��ي اح��زاب المعارض��ة.(

ذل��ك وع��ّد قبول��ه له��ذا الطل��ب غي��ر اخالق��ي  وي��ؤثرفي  س��معتة وكرامت��ة . 
ك��انون االول  ۱۹ل�ذلك  تن�ازل  وق��دم اس�تقالته ال��ى رئ�يس الجمهوري��ة ف�ي 

 )۳.( ۱۹۸۹عام 
 

الخيرال��ى الش��عب الهن��دي ال��ذي ونقل��ت االذاع��ة الهندي��ة خطاب��ه ا            
تطرق فيه الى مسيرتة في رئاسة الوزارة خالل السنوات الخمس الماضية 

وعبر عن تقديره  للشعب  الهندي . وتح�دث ع�ن  ت�راث  غان�دي  ونه�رو  
وان��ديرا غان��دي  الت��ي ض��حت  بحياته��ا م��ن اج��ل وح��دة الهن��د وس��المتها . 

م العلمانية وأنه سيظل يخدم  واوضح أن الهند اليمكن لها العيش  بدون نظا
 ) ٤الهند والشعب الهندي .(

 
 
 

 . ۱۹٤حازم علي الشمري، النظام السياسي الهندي، مصدر سابق، ص  -۱
 . ٤/۱۱/۱۹۸۹، ٥۳۱۳جريدة الوطن الكويتية ،العدد  -۲
 .۱۳/۷/۱۹۹۰، ۱٦۹۳جريدة القبس الكويتية،  -۳
 .۱۰/۷/۱۹۹۰، ۱٦۹۰جريدة القبس الكويتية ، -٤
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 الفصـل الثالـث
 ۱۹۹٥-۱۹۸۹مرحلة عدم االستقـرار السياسـي في الهنـد 

 
 .۱۹۹۱ -۱۹۸۹مرحلة الحكـومـة االنتقـاليـة  -:المبحـث االول 

 
سقوط حكومة راجيف غان�دي  ۱۹۸۹كانت نتيجة انتخابات عام             

 وحزبة حزب المؤتمر الهندي  ( أ )  وارتفاع نجم احزاب المعارضة التي
)  التي هي مجموع  ٥٤٥) مقعد من (  ۲۰۰تمكنت من الحصول على (  

مقاعد البرلمان الهندي . وهنا  البد  من االشارة على  انه  ال يوجد  هن�اك 
حزب معارض قوي ومنافس لحزب  الم�ؤتمر  طيل�ة  الحق�ب الس�ابقة . اذ 
كانت احزاب المعارضة  منقسمة على نفسها  وال يجمعها سوى اش�تراكها 
في هدف واحد هو التخلص من حكم  راجيف غاندي . كما  انه  لم  تظهر 
قيادات سياسية  على المستوى القومي  تستطيع ان تمأل  اي فراغ سياس�ي 
لذلك  لجأت تلك االحزاب الى عقد  تحالفات بينها  لتتمكن  من  الفوز  في 

 االنتخابات وتحقيق اهدافها السياسية ومن هذه االحزاب :
 

 حـزب الجبهـة الوطنيـة  -: أوالً 
وهو الحزب الذي استطاع تشكيل جبهة واحدة من احزاب عدة               

لتتمكن م�ن مواجه�ة ح�زب المؤتمر.وق�اد ه�ذا الح�زب (فيش�وانات برات�اب 
سنغ) الذي اعتمد عليه راجيف غاندي س�ابقاً ف�ي تس�يير دف�ة الحكوم�ة ، إذ 

اع  وكان رئيس�اً لحكوم�ة  والي�ة شغل منصبي  وزير المالية  و وزير الدف
( اوتار برا ديش ) وهي من اكبر الواليات الهندية التي يزي�د ع�دد س�كانها 

 مليون نسمة ودخل معة في تشكيل هذه الجبهة االحزاب األتية: ۱٥۰على 
 دال ) وهو حزب صغير،اال انه من االحزاب القومية.  -حزب ( جاناتا  -۱
 حزب المؤتمر االشتراكي .  -۲
 حزب(درافيد) وهو من االحزاب االقليمية في والية تاميل نادوالهندية. -۳
حزب ( يتجلودبسام) وهو حزب اقليمي ومعظم قواعدة في والية اندرا  -٤

 براديش .
باريشاد ) وهو  من  االحزاب  االقليمية في  والي�ة  –حزب ( اسوجانا  -٥

 )۱آسام . (
،الق�اهرة ، ۹۹مجلة السياسة الدولي�ة ،الع�دد  احمد االبراشي، االنتخابات الهندية ،-۱

 .۲۱۷، ، ص ۱۹۹۰
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 حـزب بهاراتيـا جـانـاتـا   -: ثانياً 
وهو حزب يميني متطرف يدعو الى فرض القومية الهندية والديانة         

الهندوسية على  ب�اقي  القومي�ات و ال�ديانات الموج�ودة  ف�ي  الهن�د . وع�اد 
وفي عودته ۱۹۷۷شعبيتهُ سابقاً  خالل عام    الحزب من جديد  بعد  فقدان

الثانية  وجد  ترحيباً  بعد  انهيار  شعبية  حزب  المؤتمر الهندي  وتدهور 
) مقع�داً ف�ي البرلم�ان ۸۰سياسة راجيف غاندي .وحص�ل عل�ى اكث�ر م�ن (

 )۱الجديد .(
 

 االحـزاب الشيـوعيـة  -: ثالـثاً 
يس��ين ويحم��الن االس��م نفس��ه  وتت��ألف م��ن ح��زبين ش��يوعيين رئ            

)  ألح��دهما بع��ّده حزب��اًَ◌  Mولك��ن االخ��تالف بي��نهم ف��ي وج��ود ح��رف ( 
ماركس�ياً. وك�ان  االنقس�ام  بينهم�ا  ق�د  وق�ع  بع�د  الخالف�ات  االبدولوجي��ة  
بين  االتحاد السوفيتي والصين أبان الستينيات من الق�رن الماض�ي  وتمي�ز 

) مقع�داً ۲۸برلم�ان الهن�دي . إذ بل�غ ( الحزبان  بقلة عدد  اعضائهما ف�ي ال
 )۲.( ۱۹۸۹في انتخابات عام 

 
 جبهـة ( باريـوار تانشيـل مورتشـا )  -ً◌ :رابعـا

تشكلت هذه الجبهه من احزاب جماعة المنبوذين في الهند  ويسمون         
) ملي��ون نس��مة . كون��وا  ۲۰۰( بالهاريج��ان )  ال��ذين يزي��د ع��ددهم ع��ن (

اال انهم ل�م يحص�لوا عل�ى مقاع�د تتناس�ب م�ع وأع�دادهم   جبهه كبيرة جداً ،
 )۳.( ۱۹۸۹في انتخابات عام 

 
بعد االنتخابات شكل ( فيشوانات براتاب سنغ ) حكومته وهو من            

حزب  الجبهه الوطنية  معتمدا على تأييد عدد من االحزاب المتعاونة مع�ه  
ف��ي الل) ابن��ه ليخلف��ه ف��ي وع��ين س��نغ (  ديف��ي الل ) نائب��ا ل��ه. واخت��ار (دي

رئاسة الحكومة المحلية في والية (هاريانا ) مما اثار نقدا شديداً من جانب 
حزب (بهاراتيا جاناتا) الذي اتهم ( ديفي الل) بانه من انصار نظام الحك�م 

 )٤الوراثي .(
 

 .۳/۳/۱۹۹۰، ۷۱٦۰جريدة العراق ،العدد  -۱
 . ۱۹۸۹/ ۳/۱۱، ٥۳۱۳جريدة الوطن الكويتية ،العدد  -۲
 .۲۱۸احمد االبراشي ،االنتخابات الهندية ،مصدر سابق ،ص -۳
 . ۱۹۸۹\۳\۳، ٦۸٥٦جريدة الثورة العراقية ، العدد -٤
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وعند الرجوع الى موقف حزب المؤتمر ورئيسه راجيف غان�دي            
من الحكومة الجديدة  بعد فشله في االنتخابات االخيرة ، نجد انه اراد ع�دم 

كة في تشكيل وزارة  ائتالفية مع االح�زاب االخ�رى ، عل�ى ال�رغم المشار
من حقه المشاركة معها  لتشكيل االئتالف  بسبب امتالك حزبه الكبر عدد 
من المقاعد  داخل  البرلمان  الجديد . ال�ى ان�ه  تح�ول  ال�ى  تش�كيل  اكب�ر 
ح���زب مع���ارض ف���ي البرلم���ان الهن���دي  له���ذا الس���بب اص���بح االس���تقرار 

للهند تدور حوله  الكثير من التساؤالت والشكوك  بسبب  مراقبة   السياسي
ه��ذه االح��زاب لالح��داث والس��عي الع��ادة تش��كيل مواقفه��ا ومواقعه��ا ،ل��ذلك 

 )۱يمكن وصف هذه المرحلة السياسية بالمرحلة االنتقالية .(
 

وضع فيشوانات سنغ في اولويات حكومته معالجة قضية الطائفي�ة           
معالج�ة مش�كلة البنج�اب م�ن خ�الل انج�از بع�ض االج�راءات  والعمل على

كاالفراج عن الزعماء السيخ الذين اعتقلوا  لمدة طويلة  أبان  حك�م ان�ديرا 
غاندي وابنها راجيف غان�دي . واعتق�د  أن ح�ل المش�كلة  الي�تم اال بت�وفير 
بعض القواعد  االيجابية لهم مثل توفير العدالة والتحقيق في اعمال العن�ف 

 )۲التي ذهب ضحيتها اكثر من الف شخص من طائفتهم .(
 

وعلى الصعيد االقتصادي كان عليه  اصالح  الوضع بعد ارتفاع            
تكاليف  المعيشة  و زيادة  حدة  التضخم  وارتفاع  نسبة  البطالة . اال  ان 
 اجراءاته  لم  تحقق النجاح المطلوب.  وحتى المشاكل  المتعلقة  باس�تخدام

العنف ضد المسلمين فشل  سنغ في  حلها  بسبب تخوفه من ان يؤدي ذلك 
الى اثارة حفيظة حزب  بهاراتيا جانتا المتعصب للهندوس ، وان اغض�ابه 

 )۳سيؤدي الى سحب الثقة من حكومته .(
 

اما على مستوى المشاكل  االقليمية  فقد  اتبع سنغ طرائق سلمية             
حس�ين عالق�ة الهن�د بالباكس�تان ،فق�د زاره�ا ف�ي تش�رين لمعالجتها إذ اراد ت

وشارك  في مراسيم  تنصيب وتهنئة رئ�يس وزراء  ۱۹۹۰الثاني من عام 
باكستان الجديد (نواز شريف). واكد له حرص الهند على تطبيع العالق�ات 
الودية بين  البلدين ، واستغل  وجوده  هناك  في  توقيع  بعض  االتفاقيات 

 الباكستان . التجارية مع 
1- Time of India, 27 October, 1989. 

 . ۱۹۹۰\٥\۱٤، ۷۱۹۲جريدة الجمهورية العراقية ،العدد -۲
 . ۱۹۹۰\۹\۱۲، ۷٦۷۷جريدة الجمهورية العراقية ،العدد -۳
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اما عالق�ة ب�الده م�ع الص�ين فكان�ت ودي�ة وجي�دة ووقع�ت خ�الل             
ن  البلدين وضعت حداً  للمشاكل مذكرة تفاهم حدودية بي ۱۹۸۹عهده عام 

)  وتعزز توقيع  مذكرة التف�اهم ه�ذه ۱الحدودية  وفقا  لمصالح الطرفين. (
بزيارة قام بها الى الصين التقى خاللها مع نائ�ب رئ�يس ال�وزراء الص�يني 
(لي  بينك ) .وتم التوصل الى توقيع اتفاقية للتعاون االقتصادي والتج�اري 

ان مشتركة  لحل مشاكل الحدود والتطلع  للمستقبل بين البلدين ، واقامة لج
 ) ۲بشكل واقعي من اجل الوصول الى العدل والسالم .(

 
الروس�ية فتط�ورت بش�كل ملح�وظ ، إذ ق�ام  –اما العالق�ة الهندي�ة            

المبعوث الشخصي  للرئيس الروسي  (  كورباتشوف ) بزيارة  الهند عام 
ومة الهندية بزيارة موسكو في حزيران ،ومن جانبه قام رئيس الحك۱۹۹۰

من العام نفسه . كان لهذه الزيارات المتبادلة نتائج ايجابية للبلدين ، إذ اك�د 
الرئيس الروسي ( كورباتشوف) دعم الحكومة الهندية في قضية كشمير ، 

 )۳باالضافة الى تنفيذ برامج االتفاقية التجارية بين البلدين الصديقين. (
 

م�ا اجراءات��ه الس�لمية ف��ي ح��ل مش�كلة وج��ود الق�وات الهندي��ة ف��ي ا           
سيريالنكا فقد طلب بعودة هذه القوات الى الهند واالنسحاب من االراض�ي 
الس��يريالنكية جميعه��ا .واراد ب��ذلك اقن��اع جيران��ه م��ن ال��دول المج��اورة أن 
الهن��د القوي��ة عس��كريا ل��م تك��ن قوته��ا موجه��ه ض��د جيرانه��ا انم��ا امتالكه��ا 

 )٤المعدات العسكرية هو لحفظ وحماية ترابها الوطني .( الحدث
 

ولم يستمر حكم وزارة فيش�وانات س�نغ ط�ويال حت�ى واجهت�ه الكثي�ر         
من المشاكل بسبب حالة الفوضى وظهور االزمة االقتصادية وعدم وض�ع 
سياس���ة ثابت���ة ورص���ينة للحكوم���ة . باالض���افة ال���ى ظه���ور االنش���قاقات 

ي حزبه حزب الجبهه الوطنية . ونتج عن ذل�ك ظه�ور والطائفية الحزبية ف
 االنقسامات في صفوف السياسيين التقليديين والجدد .

 
 
1-Adish GA ggarwala, Op. Cit., P.70. 
2- M. K. Sunthanam, Op. Cit., P.260. 

Adish GAggarwala, Op. Cit., P.71. 3- 
 .۲۱۹، ص احمد االبراشي  ،االنتخابات الهندية ، مصدر سابق -٤
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وحاول���ت الحكوم���ة كس���ب اص���وات مجل���س الش���عب واس���تغالل            
اصوات االقليات الموجودة في البرلمان الهن�دي ، اال ان محاول�ة الحكوم�ة 
هذه باءت بالفشل بسبب االستياء الش�عبي الع�ام ، فاض�طر فيش�وانات س�نغ 

 )۱.( ۱۹۹۰الى  تقديم استقالته في تشرين الثاني عام 
 

وبعد ذل�ك تش�كلت حكوم�ة جدي�دة لح�زب الجبه�ه الوطني�ه اليميني�ة           
برئاسة (جاندرا شيخار )الذي لم تك�ن لحزب�ه أي�ة قاع�دة ش�عبية ولكن�ه أف�اد 
من الدعم الذي قدمه له راجيف غان�دي ك�رئيس اكب�ر ح�زب مع�ارض ف�ي 

 البرلمان الهندي . 
 

القائمة ف�ي كش�مير  وحاول (جاندرا شيخار) إيجاد حلول للمشاكل           
والبنج���اب ، وح���ل االزم���ة االقتص���ادية والتطل���ع لتك���وين كتل���ة برلماني���ة 
تستقطب من خالله�ا تأيي�د ممثل�و الش�عب الهن�دي ، وادرك اهمي�ة المس�اندة 

 )۲والنصح التي يقدمها له راجيف غاندي .(
 

ولكن في زمن حكومة (جاندرا شيخار) حدثت حادثة مؤس�فة ف�ي            
ن الهندي عندما حاول احد المسؤولين الكب�ار ف�ي ح�زب بهاراجانت�ا  البرلما

ويدعى (ادفاني ) المعروف بعدائه لألفكار العلمانية التي ينادي به�ا ح�زب 
المؤتمر الهندي وخوفه م�ن انتش�ار ه�ذه االفك�ار ب�ين االح�زاب االخ�رى ، 

ف�ي  بتدبير مؤامرة لراجيف غاندي بعد اتفاقه مع حاكم والية هاريانا وذلك
عن��دما ق��ام رج��الن م��ن الش��رطة بالق��اء الق��بض عل��ى  ۱۹۹۱نيس��ان ع��ام 

 )۳راجيف غاندي وعلى جماعة من افراد حزبه .(
 

وتبين فيما بع�د أن ال�رجلين م�ن المخ�ابرات الهندي�ة ف�ي مقاطع�ة             
هاريانا ومن المتع�اونين م�ع كب�ار مس�ؤولي ح�زب بهاراجانت�ا . وادى ه�ذا 

 مشاعر  االسف  واالهانة  لدى  افراد  حزب المؤتمر   االمر  الى  ازدياد
 

 
1- Time of India, 7 November, 1990. 
2-M.K. Santhanam, Op. Cit., P.267. 
3-Atal Bihari Vajpayees, Op. Cit., P.201. 
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وزعيمهم راجي�ف غان�دي وعب�روا ع�ن اس�تيائهم العمي�ق له�ذه التج�اوزات 
ان لمناقش��تها واج��راء التحقيق��ات لمعاقب��ة وعرض��وا القض��ية عل��ى البرلم��

 )۱مرتكبيها ومحاسبة حكومة جاندرا شيخار .(
 

اس��تهجن رئ��يس ال��وزراء العملي��ة وق��دم اعت��ذار حكومت��ه ام��ام               
البرلم��ان طالب��اً م��ن راجي��ف غان��دي وحزب��ه مس��امحة المخطئ��ين ، اال ان 

متع�اونين م�ع راجيف أصر على محاس�بة المخطئ�ين  وط�رد المس�ؤولين ال
رج���ال الش���رطة واقال���ة جان���درا ش���يخار م���ن الحكوم���ة . وتوس���ط رئ���يس 
الجمهورية (سبرمان سوامي) بين الجانبين لحل االشكال ، اال ان وساطته 
كانت بدون نتيجة مرضية  مم�ا دع�اه فيم�ا بع�د ل�دعوة االح�زاب السياس�ية 
كافة لعمل مصالحة مع بعضهم ال�بعض وم�ع ح�زب الم�ؤتمر  وطل�ب م�ن 

 ئيس الوزراء جاندرا شيخار  بتقديم االستقالة وحل البرلمان . ر
، ق��دم ش��يخار اس��تقالته واعل��ن ام��ام  ۱۹۹۱وف��ي الس��ابع م��ن نيس��ان ع��ام 

الصحافة والتلفزيون ،ان تقديم استقالته  من رئاس�ة ال�وزارة ج�اءت إلنق�اذ 
 )۲كرامة االمة .(

 
يخار) نجد انه�ا ل�م تق�دم وفي التقييم النهائي لحكومة ( جاندرا ش             

للهن���د ش���يئاً ي���ذكر س���واء عل���ى الص���عيد ال���داخلي او الخ���ارجي . إذ بقي���ت 
المشاكل الداخلي�ة مس�تمرة ، كمش�كلة البنج�اب والمش�كلة الكش�ميرية ك�ذلك 

 التوترات الطائفية والعرقية .
 

ام��ا راجي��ف غان��دي بع��ّده رئ��يس اكب��ر ح��زب مع��ارض ف��ي               
ى فيه خمسة عشر شهراً ، فانه�ا اعطت�ه فرص�ة كبي�رة البرلمان والذي قض

 )۳للتأمل وتقييم اخطائه التي وقع فيها عندما كان في رئاسة الوزارة .(
 

 
 

 
1-Vinod Cupta, Op. Cit., P.72. 
2-Adish .G.Aggarwala, Op. Cit., p.75. 
3-Ibid, P.77. 
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) India Todayوعبر عن وجهة نظره في جري�دة الهن�د الي�وم (           
عندما اعلن عن اعت�زازه بحزب�ه وحكم�ه ال�ذي اس�تمر م�دة اربع�ة س�نوات 
انقذ فيها الهند من التقس�يم واالنفص�ال وتجزئ�ة الوالي�ات . وكم�ا عب�ر ع�ن 

،مث�ل حكوم�ة ۱۹۸۹اسفه على الحكومات التي ج�اءت بع�د انتخاب�ات ع�ام 
م��ات فيش��وانات س��نغ وحكوم��ة جان��درا ش��يخار وع��دها ( بانه��ا م��ن الحكو

الض��عيفة الت��ي ل��م ت��نجح ف��ي كس��ب ثق��ة الجم��اهير ). لكن��ه اعت��رف بخطئ��ه 
االول وهو (عدم اتصاله بالجماهير وانغالق�ه عل�ى م�ا يج�ري ف�ي الش�ارع 

 )۱الهندي ).(
 

بع��د ذل��ك ج��رت االس��تعدادات إلج��راء االنتخاب��ات العاش��رة لع��ام           
جبه���ه وك���ان ام���ام ح���زب الم���ؤتمر خص���وم اقوي���اء مث���ل ح���زب ال ۱۹۹۱

الوطني��ة وح��زب بهاراجانت��ا متح��دا م��ع ح��زب جانت��ا دال . وم��ع ذل��ك ك��ان 
راجي���ف غان���دي يش���جع اعض���اء حزب���ه ويرف���ع م���ن معنوي���اتهم لخ���وض 
االنتخاب��ات القادم��ة أم��ال ف��ي كس��ب ود الجم��اهير ل��ه ولحزب��ه م��ن خ��الل 
لقاءات���ه الش���عبية. إذ ق���ام بعق���د اجتماع���ات ولق���اءات من���ذ نيس���ان م���ن ع���ام 

 )۲امجا انتخابيا اشتمل على ما يأتي من المبادئ (، ووضع برن۱۹۹۱
 

المحافظة على اماكن العبادة االسالمية وعدم المساس بها ، إذ دعا الى  -۱
وجوب بقاء المس�جد الب�ابري الخ�اص بالمس�لمين وع�دم هدم�ه وبن�اء معب�د 

 للهندوس مكانه .
ص�ول االهتمام بالطبقات الفقيرة (الهاريج�ان) واعط�ائهم الح�ق ف�ي الح -۲

م���ن الوظ���ائف الحكومي���ة  ٪ ۲۷عل���ى الوظ���ائف بنس���بة عالي���ة تق���در ب���ـ 
 الموجودة في البالد .

االستجابة لمطالب المسلمين بتخصيص محكمة خاصة لهم يح�اكم فيه�ا  -۳
مرتكبي الح�وادث الطائفي�ة كله�م وتعويض�هم ع�ن ام�والهم ومتلك�اتهم الت�ي 

 خسروها نتيجة الحوادث والعنف .
 
 

 
1-The Rajiv Gandhi, Memorial Initiative, Op. Cit., P.50. 

 . ۱٦۹احمد االبراشي ، االنتخابات الهندية ،مصدر سابق ،ص -۲
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 وضع حد للعنف الطائفي بين طبقات الشعب الهندي . -٤
دع��ا  ال��ى  تحري��ر االقتص��اد  وف��رض حك��م  الق��انون وت��وفير ف��رص  -٥

 )       ۱العمل .(
 

ة البرن���امج االنتخ���ابي للح���زب تب���ين أن وم���ن خ���الل مالحظ���             
راجي��ف غان��دي اراد ع��ن طري��ق مخاطبت��ة الطبق��ات الفقي��رة الت��ي تش��كل 
الغالبي���ة العظم���ى م���ن س���كان الهن���د الحص���ول عل���ى دعمه���ا للف���وز ف���ي 
االنتخابات القادمة . باالضافة الى تقربه من المسلمين والطوائف االخ�رى 

 )۲لهندية .(وتأكيده المستمر على مفهوم وحدة االمة ا
 

ويبدو ان عدداً  من السياسين والمحللين أشاروا إلى إمكانية فوز             
راجيف غاندي وعودتة الى رئاسة الوزارة ،اال ان اغتيالهُ المفاجىء عل�ى 
يد جماعة من رجال طائف�ة الس�يخ ف�ي الح�ادي والعش�رون م�ن م�ايس ع�ام 

 )۳حال دون ذلك .( ۱۹۹۱
 

ع���ن ف���وز ح���زب  ۱۹۹۱النتخاب���ات العاش���رة لع���ام واس���فرت ا            
) ص�وتا ً لح�زب بهاراتياجانات�ا ۱۱۹) ص�وتاً مقاب�ل (۲۲۷المؤتمر (أ) ب(

ويب��دو ان وف��اة راجي��ف غان��دي كان��ت س��بباً ف��ي ح��دوث تع��اطف ش��عبي ل��ه 
ولحزبة .اال ان اعضاء الحزب لم يجدوا زعامة قوية لتسلم رئاسة الحزب 

راجيف (سونيا غان�دي) االيطالي�ة االص�ل ،ففكروا في االلتجاء الى زوجة 
وطلبوا منها تسلم قيادة الحزب والحكوم�ة . اال انه�ا رفض�ت ه�ذا الع�رض 
مرات عدة بسبب اصلها االجنبي الٌعتقاده�ا إن ذل�ك سيس�بب له�ا المتاع�ب 
في المستقبل فعليه وق�ع االختي�ار عل�ى أح�د أف�راد ح�زب الم�ؤتمر الق�دامى 

هم وه���و (نارس���يمهاراو) لتس���لم رئاس���ة أوالح��رس الق���ديم كم���ا يطل���ق عل��ي
 -۲-) أنظر جدول رقم ٤الوزارة .(

 
 

 
 . ۲۱۰حازم علي الشمري، النظام السياسي الهندي، مصدرسابق، ص  -۱
 . ۲۱۱المصدر نفسة، ص -۲
 . ۱۷۰احمد االبراشي، االنتخابات الهندية، مصدر سابق، ص -۳
 . ۲۱۲ابق ،ص حازم علي الشمري، النظام السياسي الهندي ،مصدر س -٤
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 )۲الجدول رقم (
 

الجدول االتي يوضح عدد المقاعد التي حصلت عليها االحزاب الهندية 
 .۱۹۹۱في االنتخابات العاشرة لعام 

 
 اسم الحزب

 
 عدد المقاعد

 -أ  -حزب المؤتمر
 

 حزب بهاراتياجاناتا
 

 حزب جاناتا دال
 

الحزب الشيوعي الهندي 
 الماركسي.

 
 نديالحزب الشيوعي اله

 
 )۱احزاب اخرى (

 
 

۲۲۷ 
 

۱۱۹ 
 

٥٥ 
 

۳٥ 
 

۱۳ 
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 ٥٤٥ 
 
 

 
 

االحزاب االحزى هي ،حزب تليفواسام، سثيق سينا، جاناتا ساما ج�ودي. ح�زب  -۱
الث��ورة االجتماعي��ة، ح��زب الكتل��ة المتقدم��ة ،رابط��ة المس��لمين الهن��ود.و المنب��وذين 

   -والمستقلين واخرون . انظر :
G.N.S. Raghara and Balchandran, Forty Years Of Worlds 
Largest Democracy, Survey Of Indian Elections , New Delhi, 
1990, P.18. 
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وهك��ذا اس��تمرت اللعب��ة الديموقراطي��ة ف��ي الهن��د ، إذ ع��اد ح��زب            
المؤتمر الهندي الى السلطة مرة أُ خ�رى بع�د م�ا ش�هدت الهن�د مرحل�ة م�ن 

 الستقرار في ظل الحكومة االنتقالية.االضطراب والفوضى وعدم ا
 

كما ان الديموقراطية الهندية تعرضت الى االنتكاسات والتراجع             
نتيجة االساليب الالديموقراطية الت�ي انتهجه�ا ح�زب الجبه�ة الوطني�ة ض�د 
حزب المؤتمر ، في الوقت الذي كان فية حزب المؤتمر يشكل اكبر حزب 

 ي بقيادة راجيف غاندي .معارض في البرلمان الهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۰ 



 ۱۹۹٥-۱۹۹۱مرحلـة  حـكـم  نـاراسيمهـاراو  -المبحـث الثانـي :   
 

اص��بح ناراس��يمهاراو ال��ذي ف��از ف��ي االنتخاب��ات العاش��رة لع��ام               
رئيساً للوزراء إثر اغتيال راجي�ف غان�دي ف�ي الح�ادي والعش�رين  ۱۹۹۱

. وه�و م�ن االعض�اء الب�ارزين ف�ي ح�زب الم�ؤتمر  ۱۹۹۱م من مايس عا
 )۱الهندي (

 
وعلى الرغم من ان حكومة ( راو ) استندت الى اقلية برلمانية               

اال انها استطاعت دف�ع سياس�ات االص�الح االقتص�ادي ال�ى االم�ام مقارن�ة 
بحكوم��ة راجي��ف غان��دي . وهن��اك ع��دد م��ن العوام��ل وف��رت االرض��ية 

بة لتطبي��ق الحكوم��ة لتل��ك السياس��ات عل��ى ال��رغم م��ن اس��تنادها ال��ى المناس��
 اقلية برلمانية ومنها .

حرص قادة الحزب داخ�ل البرلم�ان وخارج�ه عل�ى التماس�ك خوف�اً م�ن  -۱
الس��قوط . إذ ك��ان م��ن ش��أن اي انقس��ام ف��ي الح��زب ان ي��ؤدي ال��ى س��قوط 

غلبي�ة الحكومة على عكس الحال في حكومة راجيف الت�ي اس�تندت ال�ى اال
 البرلمانية القوية .

حصول تحول مه�م ف�ي ال�دعم الجغراف�ي للمجموع�ة البرلماني�ة لح�زب  -۲
المؤتمرفمن الناحية التاريخية شكلت واليات شمال الهند المص�در ال�رئيس 

ش��هدت تح��والً  ۱۹۸۹ل��دعم وتأيي��د ح��زب الم��ؤتمر.اال ان انتخاب��ات ع��ام 
مر الكثي�ر م�ن ش�عبيته ف�ي مهماً  في مصدر هذا الدعم ، اذ فقد حزب المؤت

تلك الواليات ، بينما ش�كلت والي�ات الجن�وب مص�دراً مهم�اًً◌ له�ذا ال�دعم. 
)۲( 
 

وتجس�دت اه��م  ۱۹۹۱واٌنعك�س ه�ذا التح�ول ف�ي انتخاب�ات ع�ام              
مؤشراتهُ في صعود ناراسيهماراو الذي ينتمي الى احدى واليات الجن�وب 

ي��ا ً لحكوم��ة راو ف��ي دع��م سياس��ات الهن��دي وق��د وفره��ذا التح��ول دعم��ا ً قو
االص��الح االقتص��ادي نظ��راً ألهمي��ة الجن��وب الهن��دي م��ع تراج��ع اهمي��ة 
الش���مال داخ���ل البرلم���ان ، مم���ا أدى ال���ى تحج���يم معارض���ة الش���مال له���ذه 

 السياسات .
 
محم��د ف��ايز فرح��ان، االط��ار السياس��ي لتجرب��ة االص��الح االقتص��ادي ف��ي الهن��د،  -۱

 . ٦۲،ص  ۲۰۰۱، القاهرة ، ۱٤٦عدد مجلة السياسة الدولية، ال
 .٦۳المصدر نفسة ،ص  -۲



۸۱ 
ك��ان للتف��اعالت ب��ين االح��زاب السياس��ية دوراً مهم��ا ًً◌ ف��ي اخ��تالف  -۳

مس��توى التق��دم ال��ذي احرزت��ة الحكوم��ة الهندي��ة ف��ي سياس��ات االص��الح 
االقتص��ادي إذ ش��هدت ه��ذه الحقب��ة نظام��ا ً حزبي��ا ً يتس��م بق��در كبي��ر م��ن 

تل��ك الظ��اهرة ال��ى تس��هيل عملي��ة االص��الح االقتص��ادي  االنقس��ام . وأدت
وخاصة في ظروف االزمة االقتصادية التي تعرض لها االقتص�اد الهن�دي 

 )۱لكي يتسنى له الصمود امام المشاكل الداخلية .( ۱۹۹۱في 
 

باالض��افة ال��ى ذل��ك ك��ان هن��اك ن��وع م��ن االتف��اق الض��مني ب��ين               
ف الراهنة في تلك المرحلة إلجراء انتخاب�ات االحزاب بعدم مالئمة الظرو

جديدة وتفضيل تأجيلها لحين اعادة بن�اء التماس�ك الحزب�ي . وأس�همت ه�ذه 
العوام���ل ف���ي ح���رص المعارض���ة عل���ى ع���دم تعطي���ل عملي���ة االص���الح 

 )۲االقتصادي من خالل مناقشات البرلملن .(
 

راو ل�م  وعلى الرغم من ان حزب المؤتمر  ف�ي  ظ�ل حكوم�ة               
يشكل حزب االغلبية في البرلمان الهندي ،اال ان الحزب ظ�ل معب�را ً ع�ن 
االيدولوجية الرئيسة في الحياة السياسية الهندية .واستطاع ان يحصل على 
تأيي���د الق���وى الحزبي���ة لبرنامج���ه االص���الحي م���ن خ���الل اعتم���اده عل���ى 

وخاص�ة  استراتيجية الحوار والتشاور المستمر مع قادة احزاب المعارضة
احزاب وقوى اليسار بشأن هذا البرنامج وبجان�ب الح�وار م�ع اليس�ارعمل 
راو عل��ى ف��تح ح��وار م��ع ح��زب بهاراتياجانات��ا انته��ى بقي��ام تح��الف ب��ين 

وحدوث تقارب شديد بينهما بشأن سياسات االص�الح  ۱۹۹۲الحزبين عام 
 )۳االقتصادي .(

 
 
 
 
 
ة ف��ي الهن��د والباكس��تان، مص��در س��تار جب��ار ع��الي ال��دليمي ،التجرب��ة البرلماني�� -۱

 .۲٤۳سابق، ص
محم�����د ف�����ايز فرحان،االطرالسياس�����ية لتجرب�����ة االص�����الح االقتص�����ادي ف�����ي  -۲

 .٦٥الهند،مصدر سابق ،ص
س��تار جب��ار ع��الي ال��دليمي ، لتجرب��ة البرلماني��ة ف��ي الهن��د والباكس��تان، مص��در  -۳

 .۲٤٥سابق ،



۸۲ 
تق��ارب ب��ين الح��زبين  ولع��ل م��ن اه��م العوام��ل الت��ي ادت ال��ى ال            

انتهاء سيطرة عائلة غاندي على حزب المؤتمر، فضالً  عن رغب�ة ح�زب 
بهاراتياجاناتا  لالندماج في الحياة السياس�ية م�ن خ�الل التق�ارب م�ع ح�زب 
المؤتمر .وق�وى ه�ذا التق�ارب م�ن تص�اعد القض�ية القومي�ة الهندوس�ية ف�ي 

ح داخ�ل النظ��ام ذل�ك الوق�ت .االم��ر ال�ذي أدى ال��ى ح�دوث اس�تقطاب واض��
الحزبي بشان تل�ك القض�ية. اذ وج�د ح�زب بهاراتاجانات�ا ف�ي تبن�ي القومي�ة 
الهندوسية المعتدلة من قبل حزب المؤتمر أساساً يمكن من خالل�ه التع�اون 
مع الحزب .كما شكلت تقاليد نهرو اساسا لتعاون اليسار مع الحزب أيضا ً 

تل��ك القض��ية ب��ين ح��زب بينم��ا ازدادت ف��ي الوق��ت نفس��ه اله��وة عل��ى خلفي��ة 
 )۱بهاراجاناتاوقوى اليسار .(

 
وهكذا لعب موضوع قضية القومية الهندوسية وتصاعدها دورا ً              

ف�ي زي�ادة مس�احة االتف�اق ب�ين ح�زب الم�ؤتمر واح�زاب المعارض�ة . كم��ا 
ادى ف��ي الوق��ت نفس��ه ال��ى توس��يع ش��قة الخ��الف ب��ين اح��زاب المعارض��ة 

 )۲ب بهاراجاناتا وقوى اليسار العلمانية .(الرئيسة الممثلة في حز
 

لذا فان االصالح االقتصادي ف�ي الهن�د ل�م يك�ن نتاج�اً  لظ�روف              
العولم��ة االقتص��ادية وض��غط جماع��ات المص��الح االقتص��ادية الهندي��ة كم��ا 

عب��د الكالم)الخبي��ر ف��ي ه��ذا المج��ال . انم��ا ك��ان نتاج��ا  -ج��ي  –ي��رى (ب��ي 
جانب القيادات السياسية في الهند . واش�ار ايض�ا ال�ى لمبادرات داخلية من 

أن العامل االهم في دفع عملية التنمي�ة االقتص�ادية واالص�الح االقتص�ادي 
الى االمام اليمكن تحقيقه في مدى وجود نظام ديمقراطي او تعددية حزبية 
من عدمه بق�در م�ا يعتم�د أيض�اً  عل�ى نم�ط التف�اعالت الحزبي�ة والسياس�ية 

ن نم��ط الحس��ابات السياس���ية  للق��وى السياس��ية ف��ي رأي��ه يمث���ل          وعلي��ه ف��ا
العام���ل االه���م ف���ي ت���أثير االط���ار السياس���ي ف���ي نج���اح عملي���ة االص���الح 

 )۳اإلقتصادي .(
 
 

محم��د ف��ايز فرح��ان ،االط��ر السياس��ية لتجرب��ة االص��الح االقتص��ادي ف��ي الهن��د  -۱
 . ٦۷،مصدر سابق ،ص

متقدم�ة ،تعري�ب بش�ير احم�د ،مجل�ة ثقاف�ة الهن�د  بي جي عبد الكالم ، رؤي�ة لهن�د -۲
 . ٤٥ص ۲۰۰۱،
   ۱۰ص ۲۰۰۲د.حبيب هللا خان ،مجلة ثقافة الهند ،السفارة الهندية ببغداد ، -۳



۸۳ 
وهكذا شهدت مرحلة ناراسيمهاراو تقدماً  ف�ي عملي�ة االص�الح              

اد االقتصادي بوضوح من خ�الل اتخ�اذ المزي�د م�ن اج�راءات ف�تح االقتص�
الهن���دي ام���ام االس���تثمار االجنب���ي وتركي���ز الحكوم���ة عل���ى االص���الحات 
االقتصادية المؤسسية والمالية من خالل اصالح سوق الرأس�مال التج�اري 
وتسهيل تدفق االستثمارات القصيرة األجل الى الداخل ، وتأسيس الهيئ�ات 

ال  االقتصادية والتشريعات المالية التي تكفل تنظيم وتفعيل س�وق رأس الم�
باالضافة الى ذلك قامت الحكومة بفتح سوق االسهم  في تشرين الثاني من 

 )۱تجاه أسهام ومشاركة مؤسسات االستثمار االجنبي .( ۱۹۹۲عام 
 

وعلى الرغم من التقدم الذي حققته الحكومة في مجال االص�الح             
ف��يض المؤسس��ي والتش��ريعي اال انه��ا حقق��ت تق��دما مح��دودا فيم��ا يتعل��ق بتخ

العجز المالي او خصخصة القطاع العام . ومع ذلك فقد نجحت في تط�وير 
ص��ناعة المنس��وجات والس��كر والف��والذ ، وتاس��يس مص��رف خ��اص به��ا 
يسمى (البنك الهندي إلعادة البناء الص�ناعي ).ووض�عت االس�س الخاص�ة 
إلع��ادة بن��اء وتنمي��ة بع��ض الص��ناعات االخ��رى ووض��ع ص��ندوق م��الي 

او إع��ادة تأهي��ل بع��ض الوح��دات الص��ناعية مث��ل خ��اص لتوس��يع وتح��ديث 
ص��ناعة المنس��وجات بك��ل انواعه��ا ك��ذلك توس��يع وتح��ديث بع��ض معام��ل 

 )۲الفوالذ .(
 

ام���ا ف���ي مج���ال االس���تثمارات الخارجي���ة فق���د وج���دت تس���هيال ً            
وتشجيعاً  من قبل الحكومة إذ شملت تلك االش�تثمارات مختل�ف القطاع�ات 

عم�ل كثي�رة لقط�اع كبي�ر م�ن المثقف�ين واالي�دي  الصناعية مما خلق فرص
 العاملة .

 
 
 
 
 
 . ٤٦بي جي عبد الكالم ،مصدر سابق ،ص -۱

2- India 1995,A Reference Annual,Research and Reference     
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۸٤ 
وتم تخصيص اموال كبيرة لمشاريع تطوير االرياف وفقا للخطة            

. التي كانت تهدف الى تحقيق اقص�ى  ۱۹۹٥-۱۹۹۱الخمسية الثامنة لعام 
ح��د للتوظي��ف والتموي��ل الص��ناعي واالجتم��اعي .كم��ا تظمن��ت تل��ك الخط��ة 

م���ة وتنش���يط تط���وير التعل���يم الج���امعي واكم���ال المش���اريع الص���ناعية المه
االص��الح الزراع��ي واتخ��اذ خط��وات للح��د م��ن زي��ادة الس��كان واالهتم��ام 

 )۱باالمومة والطفولة.(
 

كما اصبحت التكنلوجيا وفروعها المختلف�ة ال�دافع ال�رئيس لتنمي�ة            
االقتصاد عل�ى المس�توى الق�ومي .وك�ان الغ�رض م�ن ذل�ك كم�ا اوض�حتها 

القومي��ة ف��ي القطاع��ات االقتص��ادية  الخط��ة الخمس��ية الثامن��ة زي��ادة الث��روة
جميعه��ا ، ول��يس االقتص��ار عل��ى االم��ن وتط��وير االس��لحة انم��ا لض��مان 

 )۲استخدام توفير الغذاء والطاقة وتطوير التجارة وغيرها.(
 

لذا شهدت الهند استخدام الطاقة الحراري�ة الشمس�ية وتطبيقه�ا ف�ي            
ولي��د الطاق��ة الحراري���ة مي��ادين واس��عة ف���ي الص��ناعات مث��ل التس���خين وت

وتكيي���ف المن���ازل وتجفي���ف االخش���اب ومعالج���ة المي���اه وغيره���ا . كم���ا 
استخدمت المراجل الشمسية العمالقة التي ت�م انش�اؤها ألول م�رة ف�ي آذار 

) ف��ي  TREDAم��ن قب��ل الوكال��ة الهندي��ة لتط��وير الطاق��ة ( ۱۹۹۳ع��ام 
 )۳(مختلف االغراض الصناعية وفي االرياف والمناطق النائية .

 
وكان��ت حكوم��ة الهن��د ق��د ص��ممت  ف��ي ه��ذه المرحل��ة عل��ى ه��دف           

اس���تراتيجي تمث���ل بتحقي���ق االكتف���اء ال���ذاتي ف���ي الغ���ذاء مم���ا يجع���ل حال���ة 
حلم��ا ۱المجاع��ة والقح��ط الت��ي  س��ادت الخمس��ينيات م��ن الق��رن الماض��ي 

 منسيا. 
 

 
 
 

 
1- India 1995, Op. Cit., P.602.     
2- Ibid, P.605. 
3- Ibid.P. 615. 

 



۸٥ 
وعلى الرغم من ه�ذه التط�ورات ف�ي المي�ادين الس�ابقة ال�ذكر اال             

ان الحكومة الهندية لم تنَس دورها االقليمي وعالقاتها مع القوى المجاورة 
ونوع التحديات والتهديدات المتوقعة . لذا استمرت مؤسس�اتها العلمي�ة ف�ي 

الصناعية وبناء محطات الطاق�ة مواصلة تصميم وتطوير واطالق االقمار 
 )۱النووية ومراكز معلومات االستشعار عن بعد. (

 
وتأسيساً على ماتقدم يمك�ن ع�ّد مرحل�ة حك�م ناراس�يمها راو م�ن             

احسن المراحل السياسية بالنسبة للتط�ور ال�ذي حص�ل ف�ي مختل�ف مراف�ق 
ة االقتصاد الح�ر الحياة العامة. إذ ان االصالحات االقتصادية واتباع سياس

واالنفتاح على العالم الخارجي ، واالفادة من التقني�ة الحديث�ة والتكنولوجي�ا 
العصرية المتبعة في هذة الدول وذلك اللحاق الهند بركب التطور الع�المي 

 خاصة في حقبة اٌنتهاء الحرب الباردة وأنتهاء نظام القطبين.
 

عل��ى الحكوم��ة الجدي��دة أن  ل��ذا ف��ان ساس��ة الهن��د وج��دوا لزام��ا             
تطور عالقتها في المجاالت كلها ومع دول العالم جميعها من أجل وصول 

 الهند الى دور قيادي ومؤثر في النظام الدولي الجديد.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- India 1994, a Reference Annual, Research, and Reference    
    Divison, Ministry of Information and Broadcasting,              
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۸٦ 



المشاكـل المستحكمـة في الهنـد وكيفيـة معالجتهـا  -: المبحـث الثـالث
 مـن الحكومـات الهنديـة المتعاقبـة .

 
 المشكلـة السكانيـة   -ً◌:أوال

ل هائل ظهور مشكلة البطالة والفقر صاحب تكاثر السكان بشك              
كما كان لإلرث االستعماري الطويل من القهر والتسلط والنهب دور كبي�ر 
في ذلك ،فضالً عن الكوارث البيئية والبشرية المس�تمرة الت�ي تنت�اب الهن�د 
دائم��اً ه��ذا إذا اخ��ذنا بنظ��ر االعتب��ار الزي��ادة والكثاف��ة البش��رية اآلخ��ذة ف��ي 

 -۳-انظر جدول رقم ) ۱التصاعد المستمر.(
 

هذه االسباب كلها المتداخلة جعل�ت حكوم�ة نه�رو وأي�ة حكوم�ة              
هندي��ة اخ��رى تع��اني م��ن ه��ذة المش��كلة الس��كانية المستعص��ية . واعلن��ت 
الحكومة الهندية منذ االستقالل على تبني هدف مهم هو القضاء على الفقر 

خ�الل السياس�ة الت�ي  )  م�ن۲واالرتفاع بمس�توى معيش�ة الش�عب الهن�دي.(
تبناها حزب الم�ؤتمر الهن�دي ال�ذي وض�ع خطط�اً تنموي�ة به�دف النه�وض 

 )۳بالتنمية الزراعية .(
 

وك��ان نه��رو ق��د أك��د تح��ديث االقتص��اد أوالً ،واالكتف��اء ال��ذاتي              
) وم��ع ذل��ك ل��م تك��ن نت��ائج التخط��يط ٤ثاني��اً، وتطبي��ق االش��تراكية ثالث��اً، (

) ذات اهمية تذكر إذ كانت هن�اك ۱۹٦۱ -۱۹٥۱الول (االقتصادي للعقد ا
 ). ٥زيادة محدودة في االستثمار العام للمشروعات الرئيسة(

 
  
،الس��������فارة الهن��������د   ۱۹٦٦مكت��������ب اس��������تعالمات الهن��������د، الهن��������د ع��������ام  -۱ 

 . ۳۱،ص۱۹٦۷القاهراة،،
 ٦۸، ص۱۹۷۳محمد عودة ،رحلة في قلب نهرو،بيروت، -۲ 

 ۱،العدد۲۰االساسية والدستورالهندي،نيودلهي،المجلد  مجلة افاق الهند ،الحقوق -۳
 .۳۲،ص۱۹۷۰، 
 .  ۲ص ۱۹۷۰، ۲۱، نيودلهي ،المجلد ۲مجلة افاق الهند ،الهند الحديثة ،العدد -٤
 ۱۹٥٦-۱۹٥٥حزب المؤتمر الهندي ،القرارات الخاصة بالسياسة االقتصادية،  -٥

 . ۱۹۰،ص ۱۹٥٦،نيودلهي ،
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 )۳الجدول رقم (
 

 يبين عدد السكان في الهند لمراحل معينة من الزمن
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
محمد عيسى الشرقاوي ، االزمة السياسية واالنتخابات في الهند، مجل�ة السياس�ة  -۱

 . ۱۲۱، ص  ۱۹۸۰،القاهرة،  ٥۹، العدد الدولية
۸۸ 
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 مليون ۸٥۰
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۱۹٦۷ 

 
۱۹۷۰ 

 
۱۹۸۱ 

 
۱۹۹۰ 

 
۱۹۹٥ 



) فق���د أعط���ت ۱۹٦٦ - ۱۹٦۱ام���ا الخط���ة التنموي���ة لالع���وام (             
اولوية للصناعات الثقيل�ة والنق�ل والموص�الت ث�م الزراع�ة وتنمي�ة الري�ف 

 ) .۱والخدمات االجتماعية(
 

مع�دل لكن هذه الخط�ة بالنتيج�ة اخفق�ت ف�ي تحقي�ق الزي�ادة ف�ي               
دخ��ل الف��رد. باالض��افة ال��ى وق��وع الهن��د تح��ت طائل��ة ال��ديون والق��روض 

). فضال ع�ن الزي�ادة ف�ي ۲) مليون دوالر(۹۰االجنبية التي بلغت بحدود (
 )۳االسعار وزيادة في عبىء التضخم على الطبقات الفقيرة .(

 
م��ن هن��ا يتب��ين ان الحكوم��ة الهندي��ة ل��م تحق��ق النج��اح المطل��وب                

في معالجة مشكلة الفقر كما ان نت�ائج الخط�ط التنموي�ة ل�م تك�ن مثم�رة ول�م 
) بس���بب الح���رب م���ع الص���ين والباكس���تان ، ٤تحق���ق اه���دافها المطلوب���ة (

ورداءة الموسم الزراعي بسبب حالة الجفاف التي مرت بها الهن�د ف�ي تل�ك 
 )٥الحقبة (

 
س�تقالل والمراح�ل كما عانت الهند في السنوات االول�ى م�ن اال              

االحق��ة م��ن مش��كلة البطال��ة ، إذ ت��راوح ع��دد الع��اطلين ع��ن العم��ل ب��ين    
) ملي��ون نس��مة بي��نهم ع��دد غي��ر قلي��ل م��ن المتعلم��ين والحاص��لين ٥۰-۱۰(

 )٦على الشهادات االعدادية والجامعية .(
 
 

1- Government Of India Planning Commission, Third Five 
Years,1961-1966 ,P.56. 

 ۱۷۸، ۱۹۹۰محمد جواد علي ،مشكالت التنمية في العلم الثالث، بغداد، -۲
 .۱۷۹المصدرنفسه،ص -۳
لق��د ب��ين دلي��ل الفق��ر البش��ري المفص��ل ع��ن وج��ود تف��اوت ش��ديد ف��ي الفق��ر ب��ين  -٤

الواليات الهندية . فالحرمان البشري يصل اعلى صوره في والي�ة بيه�ار ف�ي ش�مال 
.ام�ا ف�ي والي�ة كيراالف�ي جن�وب الهن�د فيص�ل  ٪٥٤شرق الهن�د اذ يص�ل الفق�ر ال�ى 

،منش��ورات برن��امج  ۲۰۰۱تقري��ر التنمي��ة البش��رية لع��ام  -انظ��ر :  ٪۲۳الفق��ر ال��ى 
 . ۳۹االمم المتحدة االنمائي ص

 ۱۰دهرام راجا ، جواهر الل نهرو ضليع ممتاز،مجلة افاق الهند،المجل�د ۰ك۰م -٥
 .۲٥،ص ۱۹۹۷.،۱۱،العدد

   ۲۱بة التخطيط في الهند ، مصدر سابق ،صاحسان سمارة ، تجر -٦
۸۹ 



وكإجراء لمعالجة المشكلة عملت الحكومة الهندي�ة عل�ى توزي�ع              
االراض��ي الزراعي��ة وانش��ئت الم��زارع التعاوني��ة وقام��ت بف��تح ورش��ات 

 ) ۱لتعليم المهن المختلفة والتدريب عليها .(
 

صناعات الثقيلة والكهربائي�ة، كما سعت سعيا حثيثا نحو تنمية ال             
وقامت بعمليات لكشف البترول في والية اسام وجوه�ارت  الت�ي أدت ال�ى 

 )۲تنشيط صناعة تكرير النفط وقيام صناعات بتروكيمياوية .(
 

ومما الشك فيه ان مجمل هذه االجراءات والمعالج�ات س�اعدت              
ي العامل�ة ، اال انه�ا ل�م  الى حد م�ا عل�ى تش�غيل نس�بة الب�أس به�ا م�ن األي�د

 )۳تؤد ِ الى استئصال المشكلة من جذورها .(
 

اما ما يتعلق بمشكلة زيادة الس�كان إذ تبل�غ نس�بة الزي�ادة بمع�دل              
في الس�نة . فق�د ض�يع عل�ى ال�بالد الكثي�ر م�ن جه�ود خططه�ا التنموي�ة  ۳٪

ي�رة ف�ي ع�دد لذلك عملت الحكومة على تنظ�يم حمل�ة للح�د م�ن الزي�ادة الكب
السكان عبر إيجاد وسائل ونظم لتنظيم االسرة ولتعليم الن�اس وح�ثهم عل�ى 
تحديد عدد اطفالهم بما اليزيد على ثالثة اطفال ووضع وسائل منع الحم�ل 

 )٤في متناول ايديهم (
 

وعن��دما ج��اء راجي��ف غان��دي ال��ى الس��لطة ورث ه��ذه المش��كلة              
اما خاصا لها و لمش�كلة الفق�ر ه�ذه بحي�ث السكانية . واعطت حكومته اهتم

تحس���نت اح���وال الس���كان المعاش���ية ل���ذا اص���بح ثلث���ا الس���كان ف���ي الهن���د          
 فوق مستوى خط الفقر . وتحقق هذا االنجاز عبر البرامج  التي  وضعتها 

            
 
 
 .٥٥،ص ۱۹٦۱كارانجيا، حوار مع نهرو ، تعريب خيري حماد ، بيروت ، -۱

2- M.R.Pai, Planning In India, a Commentar, Bombay, 1966, 
P.10. 
3- Ibid, P.12. 

 ۱۹۷۱،الس��فارة الهندي��ة ،الق��اهرة ، ۱۹۷۰مكت��ب اس��تعالمات الهند،الهن��د ع��ام  -٤
 .۱۳۰،ص
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حكومته ومنها اصدار قانون القض�اء عل�ى االقط�اع ال�ذي مه�د               
اس�م ( الث�ورة الخض�راء ) الت�ي  الطريق لثورة زراعية فعلي�ة اطل�ق عليه�ا

ادت فع��ال ال��ى زي��ادة المحاص��يل الزراعي��ة بع��د الجف��اف ال��ذي ع��م ال��بالد 
 )۱سنة .( ۲۱الكثر من 

 
الى جانب ذلك قام بعالجة مش�كلة البطال�ة إذ ك�ان المالي�ين م�ن               

الشباب دون عمل . وكانت هذه المشكلة تشمل االكثرية م�ن الش�باب ال�ذين 
 )۲ن الى المؤهالت الالزمة. (يفتقرو

 
لذلك قامت الحكومة بتأهي�ل ه�ؤالء الش�باب وتعل�يمهم مه�ارات               

خاص��ة للعم��ل ف��ي المص��انع وال��ورش الص��ناعية وف��ي مج��االت الزراع��ة 
وبهذه الطريقة استطاعت الحكومة توفير الفرص أمامهم وإيجاد الوظ�ائف 

 )۳المناسبة لهم .(
 

أجل العمل على زيادة القدرة الشرائية وال�دخل للم�واطن ومن                
. كما قام�ت  ٪) ۳۰-۲۰الهندي قامت حكومته بتخفيض الضرائب بنسبة (

) ال��ف ۱٥بزي��ادة الح��د االدن��ى لمس��توى ال��دخل الخاض��ع للض��ريبة م��ن (
) ال���ف روبي���ة . واص���درت ق���رارا آخ���ر تض���من الغ���اء ۱۸روبي���ة ال���ى (

وتخفيض نس�بة الض�رائب المفروض�ة الضريبة المفروضة على العقارات 
 )٤على الثروات واالموال الخاصة والتركات .(

 
وفي زمن حكومة ناراس�مهاراو اتخ�ذت الحكوم�ة اج�راءات ع�دة            

من بينها استحداث وزارة خاصة للريف سميت بوزارة (خ�دمات المن�اطق 
 يفالريفية ). وقد وضعت  هذه  الوزارة برامج خاصة لتوظيف سكان الر

 
 

 ۱۹۷۲،الس�فارة الهندي�ة ، الق�اهرة، ۱۹۷۱مكتب اس�تعالمات الهن�د ، الهن�د ع�ام  -۱
 .۱۱۱،ص

2- DR.S.S.Subramanian, 50 Years of India's Independence, 
New Delhi, 1997, P.370.  
3- Sadanand, A.Shetty, One India One People, New Delhi, 
P.50. 
4- The Rajiv Gandhi Memorial Initiative, Op.Cit, P.47.  
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عب��ر برن��امج س��مي ب��ـ (برن��امج التط��وير الريف��ي ) . باالض��افة ال��ى انش��اء 
 ). ۱مجمعات سكنية خاصة لسكان الريف وتوفير مياه الشرب الصالحة (

 
اما في اطار معالجة مشكلة الفقر ،فان الحكومة وضعت اجراءات عدة في 

 -هذا المجال منها :
ت مالي��ة م��ن قب�ل البن��وك والمؤسس��ات التجاري��ة والتعاوني��ة تق�ديم اعان��ا -۱

الى االش�خاص الق�ادرين عل�ى العم�ل تك�ون االعان�ات عل�ى ش�كل ق�روض 
وحسابات مؤجلة الٌس�تخدامها ف�ي اقام�ة مش�روعات ص�غيرة ف�ي االري�اف 
على شكل مزارع صغيرة يش�تغل فيه�ا عم�ال زراعي�ون لتنش�يط الزراع�ة 

 اصة من ارباح هذه المزارع الى الدولة .وتربية الدواجن وتقطع نسبة خ
وي��تم تنفي��ذ ه��ذه االج��راءات ع��ن طري��ق وك��االت خاص��ة ه��دفها تط��وير  

 )۲االرياف .(
 ۳٥-۱۸ايج�اد طريق�ة لتوظي�ف االش��خاص مم�ن تتب�اين اعم�ارهم ب��ين  -۲

سنة ولديهم مهارات معينة لتش�غيلهم ف�ي النش�اطات المختلف�ة ف�ي المص�انع 
لذين يفتقرون الى المهارات فان الحكوم�ة أوج�دت والدوائر وغيرها . اما ا

له��م مؤسس��ات تدريبي��ة لغ��رض ت��أهيلهم م��ن أج��ل تش��غيلهم ف��ي المص��انع 
 )۳وغيرها من المؤسسات والدوائر.(

وف��رت الحكوم��ة الهندي��ة المع��دات الحديث��ة المس��تعملة ف��ي الص��ناعات  -۳
الريفي��ة م��ن أج��ل خل��ق مجموع��ات حرفي��ة مركزي��ة ف��ي بع��ض االق��اليم  إذ 

.وتكفل��ت  ۱۹۹۲مراك��ز من��ذ تم��وز ع��ام  ۳۰۸وص��لت ال��ى م��ايقرب م��ن 
) م���ن ه���ذه المص���اريف والتجهي���زات بالنس���بة ٪۹۰الحكوم���ة الهندي���ة ب(

 )٤للحرفين .(
 

 
محمد فايز فرحات، االطار السياسي لتجربة التنمي�ة واالص�الح االقتص�ادي ف�ي  -۱

 .٦۲الهند ،مصدر سابق، ص
2- India 1992, a Reference Annual, Research and Reference 
Division, Ministery of Information and Broadcasting 
Government Of India, New Delhi 1993, P.828.  
 3- Ibid, P.83. 
4- India 1994, a Reference Annual Research and Refrnce 
Division, Ministery of Information, And Broadcasting 
Government of India, New Delhi, 1995, P.1120. 
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وض��ع ب��رامج خاص��ة لتط��وير حي��اة النس��اء  وخل��ق م��ردودات مالي��ة  -٤
) أم���رأة ۱٥-۱۰تعي���نهن عل���ى الحي���اة . وتك���وين مج���اميع نس���وية بواق���ع (

وت��دريبهنعلى النش��اطات التمريض��ية البس��يطة . ووف��رت الحكوم��ة  له��ن 
بع�د ان اس�همت ف�ي ه�ذه  ) ال�ف روبي�ة لك�ل مجموع�ة۲٥امواالً  تق�در ب(

البرامج بعض المنظمات الدولية كاليونسيف وقد وصل عدد هذه المجاميع 
 )۱الى مليوني مجموعة نسائية .( ۱۹۹۳-۹۱النسوية خالل االعوام 

 
) ۱۰۰توفير خطط خاصة إليجاد أعمال وقتي�ة التتج�اوز م�دتها ع�ن ( -٥ 

س�نة وه�ؤالء  ٦۰-۱۸يوم لألفراد غير الم�اهرين مم�ن تق�ع اعم�ارهم ب�ين 
موزع��ون عل��ى لج��ان ف��ي مختل��ف الوالي��ات للعم��ل ف��ي االوق��ات الطارئ��ة 
كالفيضانات والحرائق واالوبئة وغيرها . واٌنخرط في هذه اللج�ان بح�دود 

 )۲) مليون شخص .(۱٥۰(
 

وضع برامج خاصة للسيطرة على تصحر المناطق الزراعية وتط�وير  -٦
ش��كلة الفق��ر وعالجه��ا ج��وهر الزراع��ة وت��وفير مي��اه ال��ري له��ا. وكان��ت م

م��ن خ��الل تنفي��ذ ع��دد م��ن  ۱۹۹٥-۱۹۹۰الخط��ة الخمس��ية الثامن��ة لع��ام 
 )۳االصالحات التنموية في الميادين االقتصادية والزراعية والصحية .(

  
وعلى ال�رغم م�ن ص�دق نواي�ا الحكوم�ة ورغبته�ا األكي�دة ف�ي                

الفقر والبطال�ة ، اال ان ه�ذه  تنفيذ برامجها واجراءاتها للقضاء على مشكلة
 المشكلة تبقى متأصلة وال يمكن القضاء عليها نهائياً.

 
والسبب الرئيس في ذل�ك يع�ود ال�ى الزي�ادة الس�ريعة ف�ي ع�دد                

السكان بحيث تفشل الخطط التنموية كلها او باالًحرى التصل هذه الخط�ط 
س��تطيع التقلي��ل منه��ا   ال��ى مس��توى الطم��وح ف��ي معالج��ة المش��كلة لكنه��ا ت

 بعض الشئ.
 
 

 
1- India 1994, Op. Cit., P.610. 
2- India 1993, Op. Cit., P.850. 
3- India 1995, Op. Cit., P.1126. 
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 المـشكلـة الطـبقيـة  -: ًثـانيـا
 

هن��اك ت��وتر وعن��ف متب��ادل ومت��وارث ب��ين طبق��ات الهن��دوس                
م رج�������ال ال�������دين والقساوس�������ة                الخمس�������ة وه�������ي (البراهم�������ا وتض�������

والعلم��اء ،والكاش��تريا وه��م الحك��ام والجن��ود واالداري��ون ،والفيش��ايا وه��م 
التج��ار والمزارع��ون ، والس��ودرا وه��م العم��ال المه��رة ،والمنب��وذون وه��م 
الذين يقومون باالعمال والخدمات الحقيرة). وهو عنف يظه�ر ب�ين الح�ين 

ن��دي ق��د اه��تم بتحس��ين اح��وال فئ��ة المنب��وذين واالخ��ر ، وك��ان المهاتم��ا غا
ومع�املتهم معامل�ة اكث�ر انس�انية  وع�ّد  وض�عهم ف�ي اس�فل النظ�ام الطبق��ي 
عار على الهندوس. ودعا للنهوض بهم وتعليمهم واتاح�ة الفرص�ة له�م ف�ي 

 )۱الوظائف الحكومية .(
 

          
الهندي بعض منحهم الدستور  ۱۹٤۷وبعد اإلستقالل في عام                

م�ن المقاع�د ف�ي الم�دارس والوظ�ائف  ٪ ۲۱المزايا إذ خص�ص له�م نس�بة 
 )۲الحكومية واطلق عليهم اسم (الفئات المجدولة ) .(

 
وول���دت ه���ذه االج���راءات ح���دوث ص���راعات ب���ين طبق���ات                 

الهندوس االخرى في اقليم (جوجرات) . اال أن حزب الم�ؤتمر ل�م يكت�رث 
ت الهندوس االخرى . إنما عمل على زيادة نسبة الع�املين لردود فعل طبقا

. كم���ا أن ٪٤۹م���ن المنب���وذين ف���ي المناص���ب والوظ���ائف الحكومي���ة ال���ى 
حكومة راجيف غاندي رفضت فيما بعد سحب هذه االمتيازات م�نهم عل�ى 
الرغم من حدوث أعمال العنف ضدهم  . وقامت بدالًمن ذلك بإعالن حالة 

مدينة (أحمد اّب�اد ) عاص�مة الوالي�ة ف�ي م�ايس  التأهب وحظر التجوال في
 ) ۳.( ۱۹۸٥من عام 

 
 

 
 . ۲۰٤عزيزة سامي ، عام على حكم راجيف غاندي ، مصدر سابق ، ص  -۱
أحسان قاسم ، حكومة راجيف غاندي في مواجه�ة التح�د ي�ات ، مص�در س�ابق ،  -۲

 . ۲۰۲ص
 . ۳۰، ص محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف غاندي ، مصدر سابق -۳
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ش��هد إقل��يم بيه��ار اض��طرابات جدي��دة ب��ين   ۱۹۸۷وف��ي ع��ام                
طبق��ات الهن��دوس . بس��بب قي��ام الفالح��ين المع��دمين م��ن طبق��ة المنب��وذين 
بغارات على مالك األراضي وهم من طبقة المح�اربين والحك�ام وأجه�زوا 

 )۱عليهم وهم في منازلهم (
 

يرة ما هي إال تعبير عن المعاناة وحالة البؤس إن الحركة األخ               
والحرم��ان الت��ي ك��ان عليه��ا طبق��ة المنب��وذين . ويب��دو أن بع��ض الحرك��ات 
السياسية المناوئ�ة للحكوم�ة والس�يما تل�ك الحرك�ات ذات التوج�ه اليس�اري 
لعبت لعبتها في الوقت المناسب لدفع الش�ريحة المحروم�ة م�ن ه�ذه الطبق�ة 

 )۲به من تهديد لمصالح الطبقات الغنية والمتميزة .(الى القيام بما قامت 
 

 Indianوعبرت عن هذا التوجه صحيفة (  ستيسمان الهندية               
Statesman  حينما أشارت الى أن أحداث بيهار إنما كانت بمثابة ث�ورة (

للمع��دمين ض��د المالك��ين ، ألن المالك��ين كم��ا ت��رى الص��حيفة اليس��محون 
لإلحتج��اج ورف��ع أص��واتهم .وف��ي رأيه��ا أن الح��ل األفض��ل  للعبي��د والرقي��ق

 )۳لهؤالء هو القضاء على االقطاع وتطبيق قانون االصالح الزراعي . (
 

وعلى العموم ان التمييز ضد المنبوذين أخذت وت�ائره تض�عف               
بعض الشيئ على الرغم من عمق وتأصل الفوارق ف�ي المجتم�ع الهن�دي . 

تعليم واالختالط في المدن الكب�رى واٌزدي�اد الكثاف�ة الس�كانية ولعل اٌتساع ال
وظهور المواهب واالنجازات المرموقة لبعضهم عوام�ل متظ�افرة إلع�ادة 
النظر في صياغة العالقة بين فئات الهندوس من ناحية وصياغة عالق�اتهم 

 مع طبقة المنبوذين من ناحية أخرى . 
 

 
 

ف�ي مواجه�ة التح�ديات ، مص�در س�ابق ،  احسان قاسم ، حكومة راجي�ف غان�دي -۱
 .   ۲۰۳ص

 .   ۲۰۷أحسان قاسم ، المصدر نفسه ، ص -۲
 .  ۲۰۸المصدر نفسه ،ص  -۳
 
 
 

۹٥ 



  المشكلـة الطائفيـة -:ثالثـاً 
 

هن��اك عوام��ل عدي��دة  تفاعل��ت وكان��ت س��بباً ف��ي الص��راع ب��ين               
الق�رن الماض�ي . المسلمين  والهندوس وخاصة في مرحلة الثمانينيات من 

وقد بدأ العنف بين المسلمين والهندوس في والية اسام الهندي�ة. إذ تأسس�ت 
منظم���ة إقليمي���ة تس���مى ( إتح���اد ط���الب اّس���ام)  تبن���ت حمل���ة  ۱۹۷۹ع���ام 

للمطالبة بطرد المهاجرين البنغال م�ن المس�لمين م�ن الوالي�ة . اذ بل�غ ع�دد 
م سكان والية اّسام مليون نسمة ه ۲۰ماليين نسمة من أصل   ۸المسلمين 

) .۱( 
 

وش���هدت الس���نوات الالحق���ة مص���ادمات عنيف���ة ب���ين الط���رفين               
ص��احبها الكثي��ر م��ن عملي��ات القت��ل واالب��ادة . وأس��فرت المص��ادمات ع��ن 

) اّخ���رين بج���روح . وف���ي ع���ام ۸۰۰) مس���لما ً وإص���ابة (۱٥۰مص���رع (
ط�الب تجددت االضطرابات م�رة اخ�رى إذ طالب�ت منظم�ة اتح�اد  ۱۹۸۳

اس���ام بض���رورة ترحي���ل المس���لمين البنغ���ال وم���نعهم م���ن التص���ويت ف���ي 
 )۲( ۱۹۸٤اٌنتخابات عام 

 
 ۱۹۸٥وبعد تولي راجي�ف غان�دي الس�لطة ش�رع ف�ي اب ع�ام               

بإجراء محادثات مع اٌتحاد ط�الب اس�ام لوق�ف العن�ف وإج�راء االنتخاب�ات 
 -في الوالية وتم التوصل الى :

نتخ�اب عل�ى المه�اجرين البنغ�ال المس�لمين الموج�ودين اقتصار حق اال -۱
 .  ۱۹٦٦في اسام قبل عام 

من ح�ق  ۱۹۷۱و ۱۹٦٦تجريد المهاجرين الوافدين الى اسام بين عام  -۲
 االنتخاب لمدة عشرة  سنوات . 

 .  ۱۹۷۱طرد المهاجرين الوافدين الى اسام بعد عام  -۳
     

 
 

جي قمح�ة ، العن�ف االس�المي الهندوس�ي ، أحم�د ن�ا -لمزيد من التفاصيل أنظر : -۱
 .  ۱۳۲، ص۱۹۹۳،القاهرة ، ۱۱۳مجلة السياسة الدولية العدد 

 ،  ۱۳۳المصدر نفسه ، ص -۲
 . ۲۰۳عزيزة سامي ، عام على حكم راجيف غاندي ، مصدر سابق ، ص -۳
 

۹٦ 



ووف�ر ه�ذا االتف�اق األج�واء المناس�بة إلع�ادة االنتخاب�ات العام��ة              
لوالية التي كان�ت نتيجته�ا تحقي�ق الف�وز ل�ال ٌتح�اد طلب�ة اس�ام وتش�كيل في ا

حكومة للوالية . اال ان الفوز لم يخفِ  نزعة العداء عند الهن�دوس اذ ش�هد 
أربع مصادمات ب�دأت بقي�ام بع�ض المتط�رفين م�ن الهن�دوس  ۱۹۸٦العام 

بوض��ع قنبل��ة ف��ي المس��جد الف��اطمي ف��ي بومب��اي مس��تهدفين اٌغيت��ال زع��يم 
ئفة البهرة الذي كان يحتفل م�ع طائفت�ه بعودت�ه م�ن الق�اهرة . واٌنفج�رت طا

القنبل��ة وت��ال ذل��ك العدي��د م��ن المص��ادمات المس��لحة الت��ي تن��دد بالس��لوك 
العدواني للهندوس وقد أحدثت ه�ذه المص�ادمات ص�دًى واس�عاً مم�ا ترت�ب 
عنه�ا إش�تباكات مس�لحة ف�ي مدين��ة حي�در اب�اد وكلكت�ا وني�ودلهي . واش��عال 

حرائ��ق ف��ي المت��اجر ومحط��ات البن��زين إذ قت��ل اع��داد كبي��رة م��ن ك��ال ال
 ) ۱الطرفين . (

 
ويبدو ان هذا الصراع الذي تعود جذوره الى عوامل اقتص�ادية              

معاش��ية واجتماعي��ة وعقائدي��ة ق��د ف��اق امكاني��ات الحكوم��ة المركزي��ة ف��ي 
فش�ل وس�قوط نيودلهي مما شكل تح�دياً كبي�راً لراجي�ف غان�دي واس�هم ف�ي 

حكومته في مرحلة الحقة باالضافة الى مشكلة طائفة السيخ التي اس�تمرت 
 وكانت سبباًفي اغتياله اخيرا. 

 
اما في عهد رئيس الوزراء ناراس�مهاراو فق�د وض�ع ف�ي مقدم�ة              

اولويات��ه مس��ألة الحف��اظ عل��ى الوح��دة الوطني��ة والعرقي��ة ف��ي الهن��د . وع��دم 
هندوس�ية المتطرف�ة م�ن ان ت�دفع ب�المجتمع الهن�دي ال�ى السماح للتي�ارات ال

حاف��ة الهاوي��ة بس��بب اعم��ال العن��ف ض��د المس��لمين ال��ذين يش��كلون اكب��ر 
العناصر الدينية بعد الهندوس ف�ي المجتم�ع الهن�دي، إذ بل�غ ع�دد المس�لمين 

م��ن اجم��الي ع��دد الس��كان ف��ي الهن��د  ٪۱۱) ملي��ون نس��مة أي بنس��بة ۱٥۰(
من مجموع  ٪۸۳يون نسمة ويمثل الهندوس نسبة ) مل۸٥۰البالغ عددهم (
 ) ۲سكان الهند .(

 
 
 
 

 .۲۰۳عزيزة سامي ،عام على حكم راجيف غاندي ، مصدر سابق ، ص -۱
صراع ب�ين المتش�ددين والعلم�انيين ، مجل�ة  ۰۰۰جمال الدين محمد علي ، الهند  -۲

 .   ۱٦۳، ص۱۹۹۳، القاهرة ، ۱۱۲السياسة الدولية ، 
۹۷ 



وظهرت في هذه المرحلة مشكلة (مسجد بابري ) التي ت�تلخص              
بادعاء الهندوس ، ان مسجد بابري االثري الذي يمثل أح�د رم�وز الوج�ود 

عاما ًق�د أق�يم ف�ي المك�ان ال�ذي ول�د  ٤٥۰االسالمي في الهند الذي بني منذ 
فيه معب�ودهم ( رام�ا ) . وط�البوا ب�أحقيتهم ف�ي ه�دم ه�ذا المعب�د االس�المي 

ء معب�د لالل�ه (رام�ا) المق�دس ل�ديهم . وكان�ت المحكم�ة العلي�ا ف�ي الهن�د لبنا
منع�ت بموجب�ه  ۱۹۹۲اصدرت حكما ف�ي الس�ادس م�ن ك�انون االول ع�ام 

الهندوس م�ن بن�اء معب�د له�م عل�ى ارض مس�جد ب�ابري وتعه�دت القي�ادات 
 ) ۱الهندوسية باحترام الحكم .(

 
بت����دمير المس����جد وهدم����ه  إال أن المتط����رفين الهن����دوس ق����اموا             

بالمع�اول واالي��دي ، مم��ا ول��د أعم��ال عن�ف طائفي��ة ف��ي الوالي��ة والوالي��ات 
االخرى التي يمث�ل المس�لمون فيه�ا  أغلبي�ة . مم�ا دف�ع الحكوم�ة المركزي�ة 
باصدار قرار أقال�ت بموجب�ه حكوم�ة والي�ة (اوت�ابراديش ) الت�ي يق�ع فيه�ا 

ع ، علماًان حكوم�ة الوالي�ة المسجد بسبب فشلها في السيطرة على االوضا
 ).۲يحكمها حزب بهاراجاناتا الهندوسي المتطرف . (

 
ووص���ف رئ���يس ال���وزراء الهن���دي ناراس���يمهاراو عملي���ة ه���دم              

المسجد بأنها (عار لكل الهنود وتمثل خيان�ة ف�ي ح�ق االم�ة ومص�ادمة م�ع 
ة في ) وتم وضع قوات الجيش والشرط۳كل ما هو مقدس لدى الهنود ) .(

حالة تأهب قصوى في محاولة للسيطرة على االحداث في وقت اٌمتدت فيه 
أعم��ال العن��ف لتش��مل انح��اء ش��به الق��ارة الهندي��ة كله��ا ، إذ ش��هدت الم��دن 
الباكستانية والبنغالدشية هجمات من جانب المس�لمين ك�رد فع�ل عل�ى ه�دم 

 ) ٤مسجد بابري في الهند .(
 
 
 
 
 . ۱٦۳السابق ،ص جمال الدين محمد علي ،المصدر -۱
 ، ۱۳۰احمد ناجي قمحة ،العنف االسالمي الهندوسي ، مصدر سابق ،ص -۲
 ،. ۱۳۱المصدر نفسه ، ص -۳

4- India 1992, Op. Cit., P.710. 
 

۹۸ 



وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني (نواز شريف ) عن شعوره              
نغالدش�ية (دك�ا) بااللم والغضب لهدم الهندوس المسجد . وفي العاص�مة الب

ق��ام عش��رة االف طال��ب مس��لم بمظ��اهرات إحتج��اج عل��ى ه��دم المس��جد ، 
وقاموا بالهجوم على بعض ممتلكات الهنود في بنغالدش . وفي افغانس�تان 
قام مئات من السكان بالهجوم على الممتلكات الهندوسية ف�ي (ج�الل اّب�اد ) 

اث مس�جد ب�ابري واشعلوا النار في عدد من تلك المعاب�د . كم�ا قوبل�ت اح�د
 )۱باستنكار واضح في الدول االسالمية كافة . (

 
وتغي�رت خريط�ة الق�وى السياس��ية الهندي�ة عق�ب أح�داث مس��جد              

بابري راساً على عق�ب ، إذ حص�ل التح�ام ل�م يس�بق ل�ه مثي�ل ف�ي ص�فوف 
القوى العلمانية والتقدمية كافة لمواجهة  مخاطر الطائفية الممثل�ة ف�ي ق�وى 

ط��رف ال��ديني الت��ي ته��دد اس��تقرار ووح��دة المجتم��ع الهن��دي خاص��ة وان الت
الحكوم���ة كان���ت تم���ر باختب���ار ص���عب ف���ي محاولته���ا لتطبي���ق االص���الح 

 )۲االقتصادي .(
 

وفي محاول�ة منه�ا الٌحت�واء االزم�ة واسترض�اء المس�لمين ف�ان               
وس��ي الحكوم�ة المركزي��ة قام��ت باس��قاط حكوم�ات ح��زب بهاراجانات��ا الهند

المتشدد في ثالث واليات في شمال الهند وهي واليات راجس�تان و ماراي�ا 
براديش و وهيمانشال براديش ، بدعوى فش�ل ه�ذه الحكوم�ات ف�ي احت�واء 
اح���داث العن���ف هن���اك . ووض���عت ه���ذه الوالي���ات تح���ت الحك���م المباش���ر 
للحكوم�ة المركزي�ة ف�ي ني�ودلهي .وال�ى جان�ب ذل�ك اج�رت حكوم�ة (راو) 

 )۳ارياً شمل اربع وزراء من بينهم وزير الداخلية والخارجية .(تعديالً وز
 

فضالً من ذلك فقد حاولت القوى السياسية تشكيل جبهة سياس�ية              
متح���دة تض���م اغلبي���ة االح���زاب العلماني���ة لمواجه���ة طغي���ان المتط���رفين 
الهندوس الذين يحاولون تغيير خريط�ة الق�وى السياس�ية ف�ي الهن�د الت�ي ت�م 

 .۱۹٤۷كيلها على اساس علماني منذ االستقالل عام تش
 
 

 
1- India 1992, Op. Cit., P 711 

 . ۱٦۳جمال الدين محمد علي ،العنف الطائفي االسالمي ،مصدر سابق ، ص  -۲
 . ۱۳٤احمد ناجي قمحة ، العنف االسالمي الهندوسي ، مصدر سابق ، -۳

۹۹ 



(ش��نكردايال ش��ارما ) خطاب��اً ووج��ة ال��رئيس الهن��دي ال��دكتور                
وه��و االكث��ر  ۱۹۹۳لألم��ة الهندي��ة خ��الل االحتف��ال بعي��د الجمهوري��ة ع��ام 

تعبي��راً ع��ن الواق��ع ال��ذي كان��ت تعيش��ة الهن��د إذ ق��ال (بع��د ان قطعن��ا ش��وطاً 
كبي��راً وط��ويالً من��ذ االس��تقالل نق��ف اآلن ف��ي مفت��رق الط��رق م��ن الت��اريخ 

ان امامن��ا. الطري��ق االول: ه��و ويح��دد مص��يرنا طبق��اً ل��ذلك . فهن��اك طريق��
طريق السالم والتعايش والعدالة والتعاون وهو يحقق لنا ف�ي امتن�ا الكبي�رة 
المترامي��ة االط��راف الكرام��ة والس��عادة .فعلين��ا ان نتخط��ى ك��ل االخط��اء 
المحدق�ة بن��ا ك��الفقر والظل��م والجه��ل والم��رض ال��ى طري��ق الق��وة والس��عادة 

هو طري�ق الص�راع والب�ؤس الن�اجم ع�ن ف -والوحدة .واما الطريق الثاني :
التفكي��ر الض��يق القاص��ر، وم��ا ال��ذي تنتظ��ر حت��ى تق��رر بن��ذ الطائفي��ة ألنه��ا 
تشكل تهديداً مدمراً لكل فرد سياس�ياً واجتماعي�اً واقتصادياويخس�ر الجمي�ع 

 )۱عندما يتحكم فينا الفكر الطائفي) .(
 

لت�ي واجه�ت ه�ذه وعلى اي حال فان مش�كلة العن�ف الط�ائفي ا               
الحكوم��ة او غيره��ا م��ن الحكوم��ات ل��م تك��ن مش��كلة جدي��دة . وتع��ود ف��ي 
جذورها الى ذل�ك االخ�تالف العرق�ي والتن�وع الط�ائفي .اال ان تفاقمه�ا ف�ي 
مرحل����ة التس����عينيات م����ن الق����رن الماض����ي إذ ش����هدت الهن����د االص����الح 
 االقتصادي واالنفتاح على العالم ،ربما يكون بسبب ضعف حزب المؤتمر

الهندي الذي كان طيلة المراحل الس�ابقة بمثاب�ة األم�ين المح�افظ عل�ى مب�دأ 
العلماني��ة واحت��رام الطوائ��ف واالدي��ان جميعه��ا إذ ت��زامن ذل��ك االم��ر م��ع 
ب���روز ق���وة ح���زب بهاراتي���ا جانات���ا الهندوس���ي المتط���رف ال���ذي رف���ض 
االعتراف بأي�ة قومي�ة او طائف�ة غي�ر هندوس�ية . وع�ّد الهن�د بل�د الهن�دوس 

 ط اما االخرون فعليهم الرحيل ألنهم كما رآى الحزب غرباء عن البالد فق
 
 
 
 

 
 
 . ۱٦٤جمال الدين محمد علي ،العنف الطائفي السالمي ، مصدر سابق ،ص -۱
 
 

۱۰۰ 



 :المبحـث الـرابـع
 أهـم التغييـرات التـي طرأت علـى النظـام السياسـي الهنـدي   -۱

دة عل��ى النظ��ام السياس��ي الهن��دي بع��د ط��رأت تغيي��رات جدي��                 
مرورم��ا يزي��د عل��ى نص��ف ق��رن عل��ى قي��ام الدول��ة الهندي��ة وذل��ك ف��ي ظ��ل 
المتغيرات الداخلية واالقليمية والعالمية المعاصرة المحيطة بها . إذ استمر 
ت��دهور موق��ع ح��زب الم��ؤتمر الهن��دي وظه��ور المش��كالت الداخلي��ة الت��ي 

دم قدرت��هُ عل��ى ت��وفير ك��وادر قيادي��ة واجهت��هُ م��ن حي��ث بنائ��ه  ُال��داخلي وع��
وجذابة على مستوى القمة . باالضافة ال�ى حال�ة ع�دم االس�تقرار السياس�ي 

. التي ك�ان له�ا آث�ار  ۱۹۸۹الذي شهدته الهند بعد االنتخابات التاسعة لعام 
سلبية على االقتصاد الهندي ،االمر الذي جعل القوى السياسية كلها تراجع 

 )۱دم االستقرار السياسي .(مواقفها لعالج حالة ع
 

هذا من جهة ومن جهة آخرى برزت اهمية االحزاب االقليمية               
بص��ورة واض��حة وص��احب ه��ذا ازدي��اد مطالب��ة حكوم��ات الوالي��ات بق��در 
اكبر م�ن الحري�ة ف�ي إط�ار الدس�تور . وب�رزت ك�ذلك خ�الل ه�ذه المرحل�ة 

اث�ر واض�ح ف�ي االس�تقرار ظاهرة الحكومات االئتالفية االمر الذي كان لة 
 )۲السياسي .(

 
اال ان الظاهرة الواضحة خالل هذه المرحلة تمثلت في تن�امي                

قوة االحزاب الهندوسية المتطرفة التي لها رؤيتها الخاصة بصدد المجتمع 
والحياة السياسية  الهندية ،هذه الرؤية التي تختلف مع قواع�د واس�س وق�يم 

طي الذي قام في الهند منذ االستقالل .والذي تدعو ص�راحة النظام الديمقرا
ال��ى ف��رض العقي��دة واللغ��ة الهندوس��ية عل��ى الجمي��ع وع��ّدهم (الهن��دوس) 
اصحاب البالد االص�ليين ام�ا اص�حاب ال�ديانات اآلخ�رى فمج�رد ض�يوف 
يج�ب ان يرحل��وا ال��ى خ��ارج الهن��د . ويظه�ر تن��امي نف��وذ ه��ذا الح��زب م��ن 

الت�ي بلغ�ت  ۱۹۹۱حصل عليها في انتخابات ع�ام خالل عدد المقاعد التي 
 )۳) مقعدا ً. (۱۲۰(
 
ص��راع ب��ين المتش��ددين والعلم��انين ،مص��در                               –جم��ال ال��دين محم��د عل��ي ،الهن��د  -۱

 . ۱٦٤سابق ،ص 
 .۱۳۱احمد ناجي قمحة ،العنف االسالمي الهندوسي ،مصدر سابق ،ص  -۲
الصالح السياسي لتجرب�ة االص�الح االقتص�ادي ف�ي الهن�د محمد فايز فرحان ، ا -۳

 . ٦۳،مصدر سابق ،ص 
۱۰۱ 



وف��ي ه��ذه المرحل��ة لعب��ت مجموع��ات الض��غط الهندي��ة دوراً                 
مؤثراً وفاعالً في الحياة  السياسية الهندية بهدف تحقيق مصالحها من جهه 

تسليط الضوء  والحفاظ على هذه المصالح وتنميتها من جهه اخرى.ويمكن
على هذه المجموعات وبيان أدوارها وتفاعالتها وتألفت جماع�ات الض�غط 

 الهندية من مجاميع عّدة منها :
 
 

 جمعيـات رجـال االعمـال -۱
بع�د ب��دء تطبي��ق برن�امج االص��الح االقتص��ادي ف�ي الهن��د ف��ي                 

ع�ات تنامى دور ه�ذه الجما ۱۹۹۱عهد رئيس الوزراء ناراسيمهاراو عام 
وه��م عب��ارة ع��ن هيئ��ات نظمته��ا الرأس��مالية الهندي��ة لل��دفاع ع��ن مص��الحها 
س���واء عل���ى المس���توى الق���ومي أو عل���ى مس���توى الوالي���ات . وم���ن ه���ذه 
الجماعات اتحاد الصناعة والتجارة الهندية ومنظمة المنتجين الصناعيين . 
ودع��ا االثن��ان ال��ى توس��يع نط��اق نش��اط القط��اع الخ��اص ليش��مل مج��االت 

االقتصادي كافة ، وتحديد نطاق القط�اع الع�ام ف�ي مج�االت مح�ددة  النشاط
 )۱وتخفيض القيود على حركة ونشاط القطاع الخاص. (

 
 

 نقابات العمال -۲
إزدادت قوة هذه النقابات وابدت معارضة لسياسة االص�الح                  

ب��دعوى اّثاره��ا الس��لبية عل��ى العم��ال ، ونظم��ت  ۱۹۹۱االقتص��ادي ع��ام 
ات عامة في جميع انحاء الهند . وحصل صراع على المصالح بين إضراب

رجال االعمال ونقابات العمال ، االمر الذي جعل الحكومة الهندية تبطىء 
بع��ض الش��يئ ف��ي تنفي��ذ برامجه��ا المتعلق��ة ب��التحرر االقتص��ادي . واٌتخ��ذت 
موقفاً وسطاً ف�ي س�ياق سياس�ة االص�الح االقتص�ادي . ولب�ى ه�ذا الموق�ف 

رج��ال االعم��ال بإيق��اف العم��ل ب��بعض االج��راءات مم��ا يتواف��ق مطال��ب 
 )۲ومطالب نقابات العمال .(

 
 
 
الواق��ع والمس��تقبل ،مجل��ة ۰۰محم��د س��عد اب��و ع��امود ، الديمقراطي��ة ف��ي الهن��د  -۱

 .  ۷۳، ص۲۰۰۱، القاهرة ، ۱٤٦السياسة الدولية ،العدد 
 .  ۷٤المصدر نفسه ، ص -۲

۱۰۲ 



 ةجمـاعـات المصـالـح الـدينيـ  -۳
 

هناك جماعات متعددة التباع ال�ديانات المختلف�ة ف�ي الهن�د .،                  
مثل جماعات الهندوس وجماعات الدفاع ع�ن حق�وق المس�لمين وجماع�ات 

ال�خ. اال ان الجماع�ات ۰۰۰الدفاع عن المسيحين الكاثوليك والبروتس�تانت 
ص��ناع الهندوس��ية ه��ي االق��وى م��ن ب��ين الجماع��ات االخ��رى ت��أثيرا ً ف��ي 

الق��رار السياس��ي الهن��دي نظ��راً لكث��رتهم العددي��ة وتعص��بهم له��ذه الديان��ة 
 )۱ولحاجة االحزاب السياسية االخرى الى اصواتهم في االنتخابات (

 
فحزب المؤتمر الهندي المعروف باعتداله وبعدائه للتعصب                  

تهم ف�ي الديني قدم بعض التنازالت للهندوس من اجل الحصول على أصوا
االنتخاب��ات . ل��ذلك كان��ت الحكوم��ة الهندي��ة تب��دي التس��امح تج��اه جماع��ات 
المص��الح الهندوس��ية أكث��ر م��ن درج��ة تس��امحها تج��اه جماع��ات المص��الح 
الديني��ة االخ��رى . لك��ن ال��ذي يقل��ل م��ن أث��ر ه��ذا الوض��ع ه��و اّلي��ة النظ��ام 

ى الديمقراطي الذي يسمح ألصحاب الديانات االخرى بايصال مطاليبه�ا ال�
الحكومة الهندية عبر مؤسسات وهياك�ل النظ�ام السياس�ي الهن�دي المختلف�ة 

).۲( 
 

كم��ا ش��هدت الهن��د ف��ي ه��ذه المرحل��ة ظه��ور بع��ض الحرك��ات                 
االجتماعية المهمة كالحركات النسوية المطالبة بتحسين اح�وال الم�رأة ف�ي 

ع�ات حماي�ة المجتمع ومساواتها مع الرجل في الحق�وق والواجب�ات . وجما
البيئة التي عرقلت تنفيذ بعض المشروعات االقتصادية وعارض�ت بع�ض 
السياسات التي تتناقض و مبادئها ف�ي الحف�اظ عل�ى البيئ�ة م�ن وجه�ة نظ�ر 

 الثقافة الهندية.
  
 
 

م��ي قابي��ل ، العلماني��ة الهندي��ة ، ت��داول الس��لطة وتع��ايش االدي��ان ،مجل��ة السياس��ة  -۱
 .۷٥،ص۲۰۰۱ة ،، القاهر۱٤٦الدولية ،العدد

 .۷٦المصدر نفسه،ص -۲
 
 

۱۰۳ 



فضالً عما تقدم فإن هذه المراحل أشرت قي�ام ن�وع م�ن التح�الف ب�ين كب�ار 
رج���ال االعم���ال وكب���ار رج���ال االدارة الحكومي���ة االم���ر ال���ذي أدى ال���ى 
وصول بعض رجال االعمال الى مواقع التأثير الفعلي في القرار السياسي 

ه���ور بع���ض فض���ائح الرش���اوى والفس���اد الهن���دي . وأدى بالت���الي ال���ى ظ
االداري . لك���ن جه���ود الساس���ة الهن���ود ف���ي المحافظ���ة عل���ى ق���وة النظ���ام 
ال��ديمقراطي عب��ر التعددي��ة الحزبي��ة وحري��ة الص��حافة ح��ال دون ش��يوع 

 )۱الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة .(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الواقع والمستقبل ،مصدر ۰۰ محمد سعد ابو عامود ،الديمقراطية في الهند -۱

 .۷٤سابق ،ص
 

 
۱۰٤ 



ام��ا عل��ى الص��عيد الع��المي فهن��اك عوام��ل ع��دة اث��رت ف��ي النظ��ام السياس��ي 
 -الهندي ومنها :

 انـهيـار االتحــاد السـوفيتــي وا ٌنتهــاء الحـرب البـاردة  -:اوالً 
  

د لم يك�ن تسبب تفكك و اٌنهيار االتحاد السوفيتي بمشاكل للهن                 
باالمك��ان التقلي��ل م��ن أهميته��ا بس��بب المخ��اوف الت��ي س��اورت المس��ؤولين 
الهنود آنذاك تجاه نوايا القيادة الروسية الجديدة بالنسبه لشبه الق�ارة الهندي�ة 
عموماً وللهند خصوصاً . وان اح�د الهم�وم الرئيس�ه الت�ي الب�د أنه�ا ش�غلت 

ول الج��وهري ف��ي ساس��ة الهن��د ف��ي ذل��ك الوق��ت ك��ان انعك��اس ذل��ك التح��
م��وازين الق��وى االقليمي��ه والدولي��ة عل��ى الق��وات المس��لحة الهندي��ة تحدي��داً. 
فهذه القوات كانت وال تزال تعتمد بصورة رئيسة على االسلحة والمع�دات 

 )۱السوفيتية .(
 

وانعكس هذا التحول في العديد من المظاهر ف�ي السياس�ة الهندي�ة ك�ان م�ن 
 ابرزها :

 حركه عدم االنحيازو تحديد جديد لمضمونها .تحديد دقيق لدور  -۱
الحرب الباردة لم تستبدل بنظام دولي متج�انس ب�ل ب�أنموذج جدي�د م�ن  -۲

المنافسة يتضمن هيمنة دولية للبلدان المتقدمة من خالل توسيع االجراءات 
االقتص��ادية واالمني��ة وهيمن��ة الوالي��ات المتح��دة وبش��روط أحادي��ة ف��ي نق��ل 

 رة الدولية والسيطرة على الموارد والمواد االولية .التكنولوجيا والتجا
توثي��ق التع��اون ال��دفاعي واالقتص��ادي الهن��دي م��ع مختل��ف ال��دول بم��ا  -۳

يتوافق وطبيعة القوى التي برزت في العالم وعلى وف�ق أهمي�ة ه�ذه ال�دول 
مع البيئ�ة ۱۹۹۱) وهكذا استطاعت الهند ان تتكيف ومنذ عام ۲المختلفة .(

دولي��ة الناجم��ة ع��ن التغيي��رات الس��ريعة ف��ي النظ��ام الع��المي االقليمي��ة وال
 )۳الجديد .(

 
1- Devendra Kanshik, India and Russia In The post - Cold 
War Period, Imperatives For Building Strategic Relation India 
Foreign Policy, Vol-2- New Delhi, 1998,P.294. 

س بوريس يلسن للهند، االبعاد والدالالت،مجلة السياس�ة  أحمد دياب ،زيارة الرئي -۲
 .۱۹۳، ص۲۰۰۱،القاهرة ،۱٤۳الدولية ،العدد 

الروس�ية، مرحل�ة االع�الن االس�تراتيجي  -ستار جبار ع�الي ،العالق�ات الهندي�ة  -۳
 .۱۳٤، ص ۲۰۰۲، ۱٥،دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية ،العدد 

۱۰٥ 



 ـة عــدم االنحيـاز فــي النظـام العـالمـي الجـديـد ضعـف دور حـرك  -: ثـانيـاً 
 

تغي�رت حرك�ة ع�دم  ۱۹۹۱بعد اٌنته�اء الح�رب الب�اردة ع�ام                  
االنحي���از وص���احب ذل���ك تغيي���ر ف���ي دوره���ا وأه���دافها المركزي���ة وفق���اً 
للمس��تجدات العالمي��ة. والواق��ع ان النظ��ام الع��المي الجدي��د يجم��ع تي��ارات 

مواتية لحركة عدم االنحياز وبعضها غير مواٍت فاالتجاة  متناقضة بعضها
نح��و العالمي��ة واالتج��اة نح��و التك��تالت االقتص��ادية االقليمي��ة . واتج��اة آخ��ر 
يتمثل بالصراعات العرقية والعنصرية والثقافية . وجميعها تشكل تح�ديات 
ضخمة لحركة عدم االنحي�از ول�دول الع�الم الثال�ث بش�كل خ�اص . ف�بعض 

تي كان�ت ف�ي الماض�ي ج�زءاً  م�ن حرك�ة ع�دم االنحي�از اص�بحت الدول ال
دوالً صناعية وفي طريقها الى التقدم السريع مثل الص�ين وماليزي�ا والهن�د 

 )۱واندونيسيا .(
 

كما ان حركة عدم االنحياز لم تعد تواجة قطبين عظيمين او                  
، انم��ا تح��ددت  اي��دولوجتين متعارض��تين لت��رفض االنحي��از ال��ى أي منهم��ا

مفاهيم جديدة تتجة اليوم ال�ى االرتب�اط بمش�اكل الع�الم الثال�ث ، إذ انش�غلت 
الدول المؤسسة للحركة على االستمرار في دفع عجلته�ا وتط�وير حركته�ا 
ال��ى مش��كالتهم المحلي��ة واالقليمي��ة وال��ذي ح��د م��ن حريته��ا وق��درتها عل��ى 

 )۲مواجهة السياسات المضادة لمصالحها القومية .(
 

باالضافة الى زيادة حجم االختالف�ات والتناقض�ات ب�ين دول                  
حرك��ة ع��دم االنحي��از س��واء العنص��رية او العقائدي��ة او االيدولوجي��ة وف��ي 
نظمها السياسية  واصبح لكل دولة مفهومها  الخاص . باالضافة الى تزايد 

ق�دها ) دول�ة وه�ذا اف۱۱۳عدد الدول في عضوية الحرك�ة حت�ى اص�بحت (
 .۱۹۹۱فعاليتها وحيويتها في عام 

 
 

 
ريهام باهي ،حركة عدم االنحياز بين الجمود والتحديد، مجلة السياس�ة الدولي�ة ،  -۱

 .۲۱۳، ص ۱۹۹۸، القاهرة ، ۱۳٤العدد 
مخت��ار ش��عيب ، حرك��ة ع��دم االنحي��از والنظ��ام الع��المي الجدي��د ، مجل��ة السياس��ة  -۲

 . ۲۰۱، ص ۱۹۹۹، القاهرة ،  ۱۳۷الدولية ، العدد 
 

۱۰٦ 



كما فشلت الحركة ف�ي تنفي�ذ قراراته�ا االقتص�ادية والسياس�ية                 
وظه���رت إتجاه���ات مختلف���ة داخ���ل دول الحرك���ة إذ تزعم���ت مص���رإتجاه 

) م�ن أج�ل ۱أو دول الجن�وب.( ۷۷بضرورة دمج الحركة في مجموع�ة ال
لهند إذ ن�ادت تجنب االزدواجية ولضمان فاعلية الحركة . واٌتجاه تزعمته ا

بأهمية أس�تمرار الحرك�ة وف�ي تحدي�د اه�دافها محاول�ة للوص�ول ال�ى نظ�ام 
 )۲عالمي جديد أكثر توازناً .(

 
وهكذا يب�دو ان الحرك�ة بحاج�ة ال�ى القي�ام ب�دور أكث�ر فاعلي�ة                 

على صعد عدة . منها االهتمام بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ومواجه�ة 
الفق���ر والبطال���ة واالره���اب واالمي���ة والمخ���درات وت���دني  االخط���ار مث���ل

مس��توى المعيش��ة . ك��ذلك تحس��ين اوض��اع ال��دول النامي��ة وت��دعيم وتقوي��ة 
العالقات السياسية واالقتص�ادية والتجاري�ة ومجابه�ة الص�راعات الداخلي�ة 
واالقليمي��ة وقض��ية ن��زع الس��الح وخاص��ة اس��لحة ال��دمار الش��امل وقض��ية 

 )۳وإعادة هيكلة مجلس االمن (أصالح االمم المتحدة 
 

ولع���ل الهن���د تس���تطيع م���ن خ���الل موقعه���ا االقليم���ي وكثافته���ا                
البشرية وتقدمها التقني ، ومن خالل التنسيق مع دول الج�وار االقليم�ي ان 
تس��تمر ف��ي لع��ب دوره��ا ف��ي حف��ظ التوازن��ات االقليمي��ة وتحقي��ق االم��ن 

م��ل بفاعلي��ة لتخفي��ف ح��دة الت��أزم والس��الم ف��ي منطق��ة المح��يط الهن��دي وتع
ونزع فتيل التوتر وخفض درجة التسليح . وبالتالي تقدم دفعة قوية لحرك�ة 

 عدم االنحياز من أجل بعث نشاطها وفعاليتها 
 
 
وهو تجمع دولي خ�اص م�ن ال�دول النامي�ة  -أو دول الجنوب  : ۷۷مجموعة ال  -۱

  ۱۹٦٤ة . عقد في جنيف ع�ام تشكل في مؤتمر خاص لألمم المتحدة للتجارة والتنمي
وق��د ترأس��ه وزي��ر المالي��ة المص��ري اّن��ذاك عب��د الم��نعم القيس��وني .ون��تج ع��ن ه��ذا 

ب�الرغم م�ن ان  ۷۷المؤتمر تجم�ع دول�ي ع�رف من�ذ ذل�ك الوق�ت باس�م مجموع�ة ال 
دول��ة . وأه��داف ه��ذا التجم��ع اقتص��ادية ۱۱۰ع��دد أعض��اء ه��ذا التجم��ع ق��د بل��غ االّن 

أس���ماعيل  -أنظ���ر : ۰۰ش���عوب دول الع���الم الثال���ث .  واجتماعي���ة لتط���وير اوض���اع
 .۸،ص ۱۹۷۷صبري عبد هللا ،نحو نظام اقتصادي عالمي جديد ، مصر، 

دري��ة ش��فيق بس��يوني ، ع��دم االنحي��از ب��ين تجري��د المب��ادئ وديناميكي��ة الحرك��ة ،  -۲
 .۱۱، ص۱۹۸۹،القاهرة ، ۹٦مجلة السياسة الدولية ،العدد

3- WWW.nam.gov.za. 
۱۰۷ 



 المحيـط الهندي وتغيير دوره مـن التنافـس الدولـي الى التعاون االقليمـي  -:ا ًثالث
 

بعد اٌنتهاء الحرب الباردة أخذت ال�دول االقليمي�ة المطل�ة عل�ى                
المحيط الهندي تدرك تعاظم دور العامل االقتص�ادي ف�ي العالق�ات الدولي�ة 

تجهت الى بلورة تكت�ل اقتص�ادي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة . لذلك اٌ 
إقليمي للدفاع عن مصالحها في مواجهة التكتالت االخ�رى وتحس�ين ودف�ع 

 )۱خطط التنمية االقتصادية  بين دولها.(
 

الذي  ۱۹۹۳لذلك برز تجمع دول المحيط الهندي في اذار عام               
ن�د دولة من ال�دول المطل�ة عل�ى المح�يط الهن�دي وم�ن ض�منها اله ۱٤ضم 

) وبعد مناقش�ات دام�ت س�نتين ت�م تأس�يس ميث�اق التجم�ع وإقام�ة امان�ة ۲.(
عام��ة له��ذا التجم��ع .وك��ان م��ن أهداف��ه توس��يع دائ��رة التع��اون االقتص��ادي 

 ) ۳والتجاري والفني .(
علما ًأن نصيب هذه الدول من حجم التجارة العالمية يبلغ بحدود              

لع��الم . وهك��ذا أدت التغيي��رات م��ن س��كان ا٪۳۱ويش��كل س��كان دول��ه  ۱۱٪
الدولية واالقليمي�ة ال�ى جع�ل منطق�ة المح�يط الهن�دي منطق�ة س�الم وتع�اون 
اقتص��ادي جدي��د عب��ر إقام��ة ح��وار للتف��اهم والتف��اوض ب��ين دول المنطق��ة 

وال��دول االخ��رى مم��ن يمتل��ك قواع��د عس��كرية ف��ي ه��ذا المح��يط إليج��اد     
القليمي���ة ويكف���ل حري���ة    نظ���ام فع���ال يض���من اٌس���تقالل دوله���ا وس���المتها ا

 )٤المالحة فيها .(
لهذا نجد الهند سباقة ف�ي تنش�يط فعالي�ة ه�ذا التجم�ع لم�ا تمتلك�ه               

من عمق بشري واستراتيجي مما يؤهلها ألن تكون من اكثر ال�دول فعالي�ة 
 في حفظ التوازنات االقليمية ونشرالسلم واالمن في منطقة المحيط الهندي. 

 
بدري ، المحيط الهندي م�ن التن�افس ال�دولي ال�ى التع�اون االقليم�ي ،مجل�ة محمد  -۱

 .۱۹۹،ص۲۰۰۱،القاهرة ،۱٤۳السياسة الدولية ،العدد
تجمع دول المحيط الهندي يشمل الهن�د ،عم�ان ،س�نغافورة ،ماليزي�ا ،س�ريالنكا ،  -۲

أندونيس���يا ،جن���وب أفريقي���ا ،موريش���يوش ،موزنبي���ق ،مدغش���قر ،تنزاني���ا ،كيني���ا ، 
 .۱۹۸المصدر نفسه ،ص -ستراليا،أنظر :ا

محمد علي احمد فؤاد ، اخبار وتحليالت استراتيجية م�ن منطق�ة المح�يط الهن�دي        -۳
 .۷۰،ص۲۰۰۰مركز الدراسات الدولية ،بغداد،

عبد الوهاب عبد الستار القصاب ،المحيط الهندي وت�أثيره عل�ى السياس�ة الدولي�ة  -٤
 .۱٤۹،ص۲۰۰۰واالقليمية ،بغداد ،
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 دور الهنـد فـي النظـام العالمـي الجـديـد  -۲
 

ان التط��ورات السياس��ية الت��ي  حص��لت ف��ي الع��الم ف��ي مطل��ع               
التسعينيات من القرن الماضي كانهي�ار االتح�اد الس�وفيتي وانته�اء الح�رب 
الباردة أدت الى تقدم ال�نظم الديمقراطي�ة ف�ي الع�الم بص�ورة اوس�ع واش�مل 

ن��ت م��ن االه��داف الرئيس��ة الت��ي تص��بو له��ا الوالي��ات المتح��دة والت��ي كا
االمريكي��ة . ل��ذا تحرك��ت بع��ض ال��دول الديمقراطي��ة الكبي��رة كالهن��د نح��و 
الواليات المتحدة االمريكية في محاولة لإلعتماد عليها بعد اٌتباعه�ا سياس�ة 
االنفت��اح االقتص��ادي الت��ي ح��دث ف��ي زم��ن رئ��يس وزرائه��ا ناراس��يمهاراو 

الواليات المتحدة في الرابع عش�ر ال�ى العش�رين م�ن م�ايس ع�ام  الذي زار
. إذ تمك��ن م��ن التعبي��ر ع��ن وجه��ة نظ��ر ب��الده للقي��ام بش��راكة قوي��ة  ۱۹۹۳

 )۱واسعة بين اكبر واوسع الديمقراطيات في العالم .(
         

باالض���افة ال���ى ذل���ك ان الوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة ه���ي                
لتركيز واالهتمام بالهند بدرجة كبي�رة .ويتض�ح ذل�ك م�ن االخرى حاولت ا

خالل التقرير الذي رفعه (وليم بيري )سكرتير وزير الدفاع االمريكي الى 
ال��ذي ج��اء في��ه (ب��ان المص��الح االمريكي��ة ف��ي اس��يا  ۱۹۹۳البنت��اغون ع��ام 

النم��و االقتص��ادي الهائ��ل ل��دول  -ب��دأت تتع��رض للخط��ر لس��ببين أولهم��ا :
النم�و العس�كري  -منافستها للشركات االمريكية ، وثانيهما :) و۲االّسيان (

المتط���ور له���ذه ال���دول واٌمتالكه���ا اس���لحة فتاك���ة ته���دد الق���وات االمريكي���ة 
 )۳المرابطة هناك منذ الحرب العالمية الثانية ).(

1- Kanti Bajpat, Indias Global Power for the 21st, Century, 
Politics of Community, Order and Cooperation, 
New Delhi, 1998, P.7. 

وه��ي منظوم��ة للتع��اون االقليم��ي ل��دول ش��رق اس��يا تش��كلت من��ذ  -دول االس��يان : -۲
من خمسة دول ه�ي اندونيس�يا ،ماليزيا،تايالن�د ،الفلب�ين ،وس�نغافورة ث�م  ۱۹٦۷عام 

توس��عت بع��د ذل��ك حت��ى ش��ملت الياب��ان والص��ين والهن��د وكوري��ا الجنوبي��ة وت��ايوان 
اله��دف االقتص��ادي والتج��اري -المنظم��ة لنفس��ها ه��دفين اساس��ين اولهم��ا : ووض��عت

تحدي��د موق��ف اقليم��ي مش��ترك ازاء  -ال��ذي ش��كل ج��وهر مب��رر أنش��اؤها ،وثانيهم��ا :
 -التهديدات االمنية الناتجة عن التواجد االمريكي في المنطقة لتفاص�يل اكث�ر أنظ�ر :

تصادية لمنظومة اس�يان عل�ى هاني الياس خضر الحديثي ،انعكاسات التطورات االق
مس����تقبلها السياس����ي واالمن����ي ،مجل����ة قض����ايا دولي����ة ،مرك����ز الدراس����ات الدولي����ة 

 .۲۰،ص۱۹۹۹،بغداد،
3- Kanti Bajpat, Op. Cit., P.8. 
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لذلك أقترح بيري على الحكومة االمريكية البحث عن دولت�ين                  
ختيار على استراليا لحماي�ة لضمان المصالح االمريكية في اسيا . ووقع اال

المص��الح االمريكي��ة ف��ي جن��وب ش��رق اس��يا والهن��د ف��ي جن��وب اس��يا.ان 
الرغبة االمريكي�ة ه�ذه واجهته�ا بالمقاب�ل رغب�ة هندي�ة تمثل�ت بس�عي الهن�د  
ف�ي الحص�ول عل�ى التكنلوجي�ا المتط��ورة م�ن الوالي�ات المتح�دة االمريكي��ة 

 )۱.( ۱۹۸۸التي جمدت منذعام 
 

ويبدو ان الهند التي تتطلع الى دور م�ؤثر ف�ي النظ�ام الع�المي                
الجديد ال بد وان تكون لها مقومات تساعدها على الوصول الى هذا الهدف 
ومن هذه المقومات االمكانيات العسكرية وحجم قواتها إذ يق�در ع�دد أف�راد 
الق���وات المس���لحة الهندي���ة بح���دود ملي���وني رج���ل ف���ي الخدم���ة العس���كرية 

) الف فرد في قوات األحتي�اط .كم�ا أن الهن�د ٥۲۸امية باالضافة الى (النظ
تمتلك رابع اكبر مؤسسه عسكرية في العالم إذ تت�وزع قواته�ا البري�ة عل�ى 
خمس قيادات عسكرية أقليمية و أربع قيادات جيوش و أحد عشر فيلقاً.أم�ا 

)غواص��ة ۱۹قواته��ا البحري��ة فتت��وزع عل��ى أرب��ع قي��ادات رئيس��ة تمتل��ك (
) قطع��ة بحري��ة رئيس��ة م��ن بينه��ا حامل��ة ط��ائرات واح��دة أم��ا عل��ى ۲٥(و

) ط�ائرة قتالي�ة موزع�ة ۷۷۲المستوى الجوي فان سالحها الج�وي يمتل�ك (
) سرباً قتاليا . فضالً عما تقدم فان الهند تمتل�ك ترس�انة لألس�لحة ۳۷على (

لى النووية تفيدها في تعزيز أمنها القومي و حماية مصالحها المختلفة . وع
العم����وم ف����ان مع����دل النفق����ات العس����كرية للحكوم����ات الهندي����ة تق����ع ب����ين           

 )۲%) من مجمل النفقات الحكومية.(۳۰-۱٥(
 

ان هذه الجوانب العس�كرية تع�د عنص�راً  مهم�اً  م�ن مقوم�ات                
عناص��رتفوقها ف��ي النظ��ام الع��المي الجدي��د ك��ذلك ب��روز الهن��د كدول��ة رائ��دة   

 والتعاون االقليمي في المحيط الهندي إذ  تم عقد اٌجتماع لهذا في االشراف 
 
 

1- Varun Sahni,India AS global Power Capcity,Opportunity 
and Strategy,New Delhi,1998,P.23.  

احم�د اب�راهيم  -عن تفاصيل المؤسسة العسكرية الهندية وانواع االس�لحة انظ�ر : -۲
 .٥٦قات االقليمية الهندية ،مصدر سابق ،صمحمود ،القدرات الوطنية والعال

–نادية فاضل عباس فضلي ، تاثير امتالك الس�الح الن�ووي عل�ى العالق�ات الهندي�ة 
 .۳۸الباكستانية ،مصدر سابق ،ص
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 ۱۹۹٥) من تشرين الث�اني ع�ام ۱۳-۱۱الغرض في نيودلهي للفترة من ( 
مطل�ة عل�ى ) دول�ة م�ن ال�دول اآلس�يوية ال۱۳تمخض عن تش�كيل ق�وة م�ن(

المح��يط الهن��دي لتك��ون منظم��ة تجاري��ة و معلوماتي��ة مهم��ه لتوس��يع حرك��ه 
 )۱التجارة والتعاون االقليمي  في هذه المنطقة.(

 
وهنا البد من االشارة الى أن االنفت�اح الواس�ع ال�ذي قام�ت ب�ه                

ا الهند نحو الواليات المتحدة و اسرائيل ولم ت�نس ف�ي الوق�ت نفس�ه انفتاحه�
الواس��ع االخ��ر نح��و الغ��رب وال��دول االعض��اء ف��ي االتح��اد االورب��ي ال��ذي 
اص��بح الش��ريك التج��اري األب��رز للهن��د ومص��در مه��م ف��ي الحص��ول عل��ى 
اإلتمان التجاري  والتطوير التقني والتعاون الصناعي .ووافقت المجموعة 
االقتص��ادية االوربي��ة عل��ى الغ��اء الض��رائب المزدوج��ة الت��ي تف��رض عل��ى 

لمتبادلة بينها وبين الهند كالحرير والقطن الذي يصدر من الهند الى السلع ا
ال��دول الغربي��ة كم��ا ت��م عق��د اتفاقي��ات عدي��دة ب��ين الج��انبين لتس��هيل االم��ور 

 )۲التجارية وضمان الحصول على اسعار تنافسية واسواق مشجعة .(
 

دي��ة وكان��ت الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة تنظ��ر ال��ى الهن��د بج                
وبتق��دير بس��بب كونه��ا دول��ة ديمقراطي��ة كبي��رة تعددي��ة وم��ن اكث��ر ال��دول 
االسيوية التي تستطيع ملئ الفراغ الموجود في جنوب اسيا ، فضالًً◌ ع�ن 
دورها في  الحد من العمليات اإلرهابية وسياسة اإلغتياالت وأخذ الرهائن 

اهر ألنه��ا كان��ت تتبن��ى سياس��ة فعال��ة وج��ادة ف��ي القض��اء عل��ى ه��ذه المظ��
)  فس��عت م��ثالً ۳وأش��اعة األم��ن واالس��تقراروفقاً لمص��الحها ف��ي المنطق��ة (

لمنع الباكستان والحيلول�ة بينه�ا وب�ين مس�اندتها للحرك�ات االرهابي�ة وك�بح 
فعالي��ة الجماع��ات االفغاني��ة المقاتل��ة المدعوم��ة م��ن باكس��تان ف��ي اٌفتع��ال 

 )٤.( ۱۹۹۲المشاكل وإثارة النزاعات في كشمير والبنجاب منذ عام 
 

1- Surjit Mansingh, Realising India's Potential as a Global 
Player. Essential Tasks at Home, New Delhi 1998, P.45. 
2- B.Bhattacharyya, Indias Foreign Economic Policy, 
Evolving and Taske, New Delhi, 1998.P.210. 
3- Ibid, P.211. 
4- K.Subrahmanyan, India and the Changes in the 
International Security Environment, New Delhi, 1998, P.59. 
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 ۱۹۹۳وفي تقرير رسمي صدر عن الحكومة االمريكية ع�ام                
تح��ت عن��وان (أنم��اط االره��اب ال��دولي ) أب��دت في��ه م��ا ذهب��ت الي��ه الهن��د 

لمجاميع االرهابية في كشمير ومؤكدة في الوقت نفسه أن الباكستان تساند ا
وتس��اند رج��ال القبائ��ل االفغاني��ة للقي��ام باالنش��طة االرهابي��ة . ل��ذلك وقف��ت 
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة ض��د ه��ذه السياس��ة وح��ذرت الباكس��تان م��ن 
عواقبه��ا الوخيم��ة وس��اندت الهن��د ف��ي محاوالته��ا ف��ي القض��اء عل��ى ه��ذه 

تح�ت تص�رفها أس�لحة ال�دمار  االنشطة التي سيكون تأثيرها مدمراً لو وق�ع
 )۱الشامل الموجودة في هذه المنطقة (

 
ان الجه���ود الت���ي ب���ذلتها الحكوم���ة الهندي���ة ف���ي زم���ن العولم���ة              

واالنفتاح على الع�الم جع�ل له�ا دوراً كبي�راً وم�ؤثراً ف�ي االقط�ار المحيط�ة 
الٌنتق�ال  بها سواًء ف�ي جن�وب اس�يا أو وس�طها . اذ كان�ت معب�راً بري�اً جي�داً 

األفكار الديمقراطية الى دول اّواسط اسيا وجنوبها ، وال سيما بعد التط�ور 
 الحاصل في نظم االتصاالت واالعالم عبر االقمار الصناعية واالنترنيت. 
ه��ذه كله��ا س��هلت نق��ل الحقيق��ة والتط��ور وأس��لوب النظ��ام ال��ديمقراطي ال��ى 

عزل��ة  واالنظم��ة ال��دول الت��ي ال ت��زال تع��يش ف��ي ظ��ل ال��دكتاتوريات وال
 )۲الشمولية.(

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1- Maj.Gen.Dipanka Banerjee,The End Of Cold-War and Its 
Effects at The Global,Regional and National Level,The Indian 
Response ,New Delhi,1998.P.89. 
2- Maj.Gen.Afsir Karim, International Teerrorism, the Indian 
Response, New Delhi, 1998, P.283. 
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 الفصـل الرابـع
 الهنـد وعالقاتهـا الدوليـة في فتـرة التسعينيـات 

 ة ـالقات االقليميـالع -ث االول:ـالمبح
 البـاكستـانيـة  -العـالقـات الـهنـديـة  -:أوال

تتوق��ف العالق��ات السياس��ية ب��ين الهن��د والباكس��تان عل��ى م��دى               
ترات  واالض��طرابات  الت��ي تحص��ل  ف��ي البنج��اب  وكش��مير تص��اعد الت��و

لذلك كانت الهند تحش�د قواته�ا األمني�ه عل�ى ط�ول  ح�دودها المش�تركه م�ع 
باكس���تان متهم���ة إياه���ا ب���دعم االره���اب عب���ر الح���دود .وان عملي���ه ت���دفق 

 )۱المسلحين المقاتلين يتم من أراضيها بدعمها و موافقتها .(
 

ن االج��راء الهن��دي ف��ي حش��د الق��وات العس��كريه ويمك��ن الق��ول أ            
على الحدود الباكس�تانية ل�م يك�ن يحم�ل ف�ي طيات�ه ني�ة ال�دخول ف�ي  ح�رب 
جدي��ده م���ع الباكس���تان ،بس��بب  قناع���ة حكوم���ة ني��ودلهي أن تل���ك الح���رب 

 )۲ستكون لها نتائج وخيمة على الطرفين معاً.(
 

االقتص����ادية  ناهي����ك ع����ن اٌحتم����االت  تع����رض عالق����ة الهن����د              
بمجموعة مهم�ة م�ن ال�دول االس�المية ف�ي المنطق�ة ال�ى الخط�ر .و بالت�الي 
فان الغ�رض م�ن الحش�ود العس�كرية الهندي�ة ه�و لممارس�ة الض�غوط عل�ى 
حكومة باكستان لتسلم بما هو مطلوب منها ف�ي إيق�اف ت�دفق المق�اتلين ال�ى 

ان س�وى قيامه�ا الهند و تسليم المطلوبين م�نهم إليه�ا ول�م تك�ن ام�ام الباكس�ت
بتجمي��د أنش��طة المق��اتلين الكش��ميرين والحرك��ات االص��ولية الداعم��ة له��م .   

تص�اعد االص�طدامات  ۱۹۹۰وشهدت كش�مير خ�الل حزي�ران و آب ع�ام 
الت��ي ق��ادت ال��ى اٌض��طرابات واس��عة ف��ي عم��وم االقل��يم االمرال��ذي اض��طر 

ى االقل�يم ) الفاً من قواتها للمحافظ�ة عل�٦۰۰الهند الى حشد ما يقارب من (
ال��ذي تح��ت ادارته��ا ال��ذي يبل��غ س��كانه س��بعة مالي��ين نس��مة ثالث��ة أرب��اعهم   

 )                                                                              ۳من المسلمين (
1-Navnita Chadha  Behera ,India-Pakistan   Relations 
Alternative Foreign Policy Options,  Indian Foreign  Policy, 
NewDelhi,1998 .p.169. 
2-Ibid, p.197. 

هاني الياس خضير الحديثي ، مشكلة كش�مير، مرك�ز الدراس�ات الدولي�ة ، الع�دد  -۳
 .٤، ص۱۹۹۹، بغداد ، ۸
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ويب��دو للوهل��ة االول��ى ك��أن الهن��د فق��دت الس��يطرة عل��ى المنطق��ة              
في حديث صحفي له مع إحدى الص�حف  وهو ما عبر عنه راجيف غاندي

عن�دما ك�ان حزب�ه أق�وى  ۱۹۹۰م�ن آب ع�ام  ۲۱الهندية الصادرة في يوم 
ح���زب ف���ي العارض���ة البرلماني���ة بقول���ه (ان الحكوم���ة الهندي���ة أض���اعت   

 )۱كشمير ) .(
وه��ذا م��ا أك��ده وزي��ر خارجي��ة الهن��د  االس��بق (ديكس��يت)في                

ا بقول�ه  (  أنن�ا ف�ي  الواق�ع نفق�د قبض�تنا حديث له مع أذاع�ة ص�وت أمريك�
) وليس بعيدا عن هذا التصريح ما ذكره وزير الخارجية ۲على كشمير ).(

الهندي السابق (ساث) عندما قال (أن جيش بالده في كشمير قد تحول ال�ى 
 )۳جيش احتالل وسيجبر يوماً على إخالء األراضي التي اٌحتلها .(

 
هند دائم�ا نح�و إج�راء محادث�ات ومش�اورات م�ع لذلك سعت ال               

الجان���ب الباكس���تاني به���دف الوص���ول ال���ى إق���رار الس���لم واالس���تقرار ف���ي 
 ۱۹۹۲حتى كانون الثاني  ۱۹۹۱المنطقة . اذ شهدت المدة من نيسان عام 

سلس��لة م��ن المباحث��ات ب��ين الج��انبين تمخض��ت ع��ن اٌتفاقي��ات متع��ددة فيه��ا 
كن ما ل�ه عالق�ة بمش�كلة كش�مير ت�م االش�ارة الكثير من المواد والبنود ، ول

 -إليه بوضوح حينما أكد الجانبان على :
 منع التدريبات العسكرية والمناورات على الحدود بين البلدين . -۱
 حظر إنتاج وتطوير واستعمال االسلحة الكيمياوية من قبل الدولتين . -۲
 )٤(وقف االنتهاكات الجوية للمجال الجوي لكال البلدين . -۳
 

وتزامن��اً م��ع تطبي��ق ه��ذه االتفاقي��ة ح��دثت الص��دامات الطائفي��ة                
بين الهندوس والمسلمين كأنها مبرمجة أو متفق عليها سلفاً اذ تزامن معه�ا 
قيام الهندوس بتدمير المسجد البابري في منطقة أيوديا الهندية بهدف إقامة 

اج ع��ام ل��دى الش���عب معب��د للهن��دوس مكان��ه وأدت ه��ذه الحادث���ة ال��ى هي��
والحكوم��ة الباكس��تانية وأدى ال��ى تص��اعد المطالب��ة بقط��ع العالق��ات ب��ين 

 )٥البلدين .(
 .٦هاني الياس خضير الحديثي ، مشكلة كشمير ،مصدر سابق ،ص -۱
 .٥المصدر نفسه ،ص -۲
 .  ٥المصدر نفسه ،ص -۳

4- Navnita Chandha Behra, Op. Cit., P.100. 
5-Lt.Gen.M.L.Chibber, Pakistans Criminal Folly in Kashmir, 
New Delhi, 1998, P.80. 
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كما طلبت الحكوم�ة الباكس�تانية م�ن الهن�د ف�ي تش�رين الث�اني                 
 ۲۰خفض عدد أفراد القنصلية الهندية العامة ف�ي كراج�ي م�ن  ۱۹۹۲عام 

 )۱شخصا ً ، ونصحت مواطنيها بعدم السفر الى الهند .( ۱٦شخص الى 
          

وكانت هذه االجراءات سبباً في تدهور العالقات الثنائي�ة ب�ين                 
الجارين .اال أن الحكومة الهندية حاولت التخفيف م�ن ح�دة الت�وتر وطلب�ت 
م��ن الباكس��تان مواص��لة المحادث��ات الثنائي��ة وب��دون أي��ة ش��روط مس��بقة . 

نف��ع يع��ود عل��ى لغ��رض تحقي��ق تس��وية ترض��ي الط��رفين لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن 
 ) ۲الجانبين (

 
وتمخضت جهود الهند السلمية بعقد لقاء  رسمي بين سكرتير                 

وزي��ر الخارجي��ة الهن��دي ونظي��ره الباكس��تاني ف��ي الي��وم الثال��ث م��ن ك��انون 
ف��ي إس��الم اّب��اد وأب��دى المس��ؤول الهن��دي رغب��ة ب��الده  ۱۹۹٤الث��اني ع��ام 

 يعها بين البلدين . الٌستئناف العالقات الثنائية وتطب
 

اال أن ردود الفع��ل الباكس��تاني ل��م يك��ن مش��جعاً . ل��ذا اٌقترح��ت                
كخط�وة أول�ى إيق�اف الغ�ارات  ۱۹۹٤الهند في اليوم الس�ابع م�ن اذار ع�ام 

المتكررة على الحدود وإرسال وفد شعبي من العوائل الهندية الى باكستان 
دي���ة ب���ين ا لش���عبين . لك���ن ه���ذه ألج���ل التواص���ل وتط���وير العالق���ات الو

 )۳المقترحات لم تجد هي االخرى قبوالً من الجانب الباكستاني .(
 

اذ كانت الباكستان مصممة على قط�ع اإلتص�االت والمس�اعي                
السلمية بين الطرفين وتجسد ذل�ك بقيامه�ا بص�ورة منف�ردة بغل�ق قنص�ليتها 

دع��ا الهن��د لل��رد بالمث��ل  مم��ا ۱۹۹٤ف��ي بومب��اي ف��ي تش��رين االول ع��ام 
 )٤وأمرت بإغالق قنصليتها العامة في كراجي .(

 
1- B.G.Verghese, New Mood in Kashmir, Indian Express, 21 
July 1991. 
2- Tapan Bose.Dinesh Mohan, India's Kashmir-War, 
Economic and Political Weekly, Vol 52, No 31, .31 March 
1990, P.650. 
3- Ibid, P.651. 
4- Lt.Gen.M.L.Chibber, Op.Cit, P.85. 
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وال يوج����د تفس����ير للموق����ف الباكس����تاني المتش����نج اال بكون����ه                
اٌس���تجابة للض���غوط الش���عبية ف���ي وق���ت كث���رت في���ه الخالف���ات الداخلي���ة 
والص����راعات الحزبي����ة وزادت التح����ديات الش����عبية ض����د هيمن����ة النخب����ة 

لسياس���ية ف���ي باكس���تان . ل���ذا كان���ت االج���راءات العس���كرية عل���ى الحي���اة ا
الباكستانية تسير على وفق هذا السياق من تطور االحداث . واال من ال�ذي 
ي��دفع الباكس��تان للمطالب��ة بت��دويل القض��ية الكش��ميرية وذل��ك ف��ي الجلس��ة 

، والمطالب�ة  ۱۹۹٤الخمسين من جلسات االمم المتحدة في نيسان من ع�ام 
عل�ى وف�ق مب�ادئ حق�وق االنس�ان . إال ان جه�ود بحل المشكلة الكش�ميرية 

الباكستان ل�م ت�نجح إذ تص�دت له�ا الهن�د وطالب�ت م�ن االم�م المتح�دة ال�زام 
الباكس��تان للتقي��د بمب��ادئ الس��الم وحس��ن الج��وار واإللت��زام الكام��ل باٌتفاقي��ة 

 )۱سمال كأساس لحل القضية الكشميرية .(
 

الباكس�تانية  –ن العالقات الهندية وعلى العموم يمكن القول ا                 
ستبقى متوترة ما لم تحل المشكلة االساسية العالقة بينهما وهي مشكلة إقليم 
كشمير . وعلى الرغم من ان القضية رفعت الى االمم المتحدة م�رات ع�دة 

 ، اال ان الحلول لم تكن مرضية للجانبين . 
 

ين الباكستان والهند عل�ى ه�ذا لذا ستبقى العالقات السياسية ب                 
الس��ياق تخف��ت ت��ارة وتعل��و ت��ارة اخ��رى ، كلم��ا ظه��رت ف��ي االف��ق أح��داث 
وقض��ايا أخ��رى ت��ؤدي ال��ى اش��عالها م��ن وق��ت الخ��ر . وطالم��ا ان ال��دولتين 
تمتلك���ان الس���الح الن���ووي . ف���إن أي منهم���ا ال تبت���دئ الح���رب خوف���اً م���ن 

ة المقبول��ة والتمس��ك أس��تخدام ه��ذه االس��لحة . ل��ذلك ف��ان الحل��ول المنطقي��
بالعقالني����ة وحس����ن الني����ة ك����ل ذل����ك كفي����ل بالس����يطرة عل����ى المش����اكل 

 واالضطرابات التي تظهر بين البلدين الجارين . 
 

 
 
 

 
1- J.N.Dixit,Indo-Pak Relation, Reasons For Adversarial Drift 
Future  Prospects, Indian Foreign Policy, Agenda For The        
  21stCentury ,Vol 2 ,New Delhi,1998,P.110. 
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 مـع بنغـالدش -العـالقـات الهنديـة  -ً◌ :ثانيـا
 

البنغالديش����ية من����ذ آواخرع����ام -ش����هدت العالق����ات الهندي����ة                 
تحس��نناً ملحوظ��ا إذ اص��بحت العالق��ات االقتص��ادية والتجاري��ة ه��ي ۱۹۸۷

ة بينهم�ا بش�كل ملح�وظ من�ذ السائدة .وبع�د ذل�ك تع�ززت العالق�ات السياس�ي
. ف�����ي أعق�����اب زي�����ارة وزي�����ر الخارجي�����ة الهن�����دي                ۱۹۹۰م�����ايس ع�����ام 

 ۱۹۹۰م�ن ش�باط ع�ام ۱۸ -۱٦( اي.كي.كوجرال)الى بغالدش للم�دة م�ن 
 تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها وزير الخارجية البنغالدشية .

 
ا لبنغ��الي (أرش��د عب��د  وتباح��ث ال��وزير الهن��دي م��ع ال��رئيس                 

هللا) في قضايا عدة تخص العالق�ات الثنائي�ة م�ن بينه�ا التف�اهم ح�ول تقاس�م 
مياه نه�ر (الف�انج) ك�ذلك قض�ية ت�دفق الالجئ�ين البنغ�ال غي�ر الق�انوني ال�ى 
الهن��د . وكان��ت المباحث��ات ايجابي��ة أدت بالت��الي ال��ى تحس��ن العالق��ات ف��ي 

 )۱ة واالجتماعية .(المجاالت جميعها االقتصادية والسياسي
 

وب���رزت نتائجه���ا بترحي���ب حكوم���ة الهن���د بق���دوم ال���رئيس                  
البنغالي (ارشد عبد هللا ) الى الهند في الخامس من تشرين الثاني من العام 
نفسه بأمل الحصول على المساعدة والخبرة الهندية إلجراء االنتخابات في 

(جان��درا ش��يخار) الخط��وات ب��نغالدش .وب��ارك رئ��يس ال��وزراء الهن��دي 
 )۲الديمقراطية التي تروم بنغالدش القيام بها .(

 
وأعط��ى تبن��ي ب��نغالدش للنظ��ام ال��ديمقراطي ق��وة دف��ع جدي��دة                 

للطرفين من أجل تطوير العالقات بينهما . إذ قام وزير الخارجية البنغ�الي 
الهن�دي وت�م  وأجرى محادثات م�ع نظي�ره ۱۹۹۱بزيارة الهند في آب عام 

 التفاهم على كثير من االمور ودياً. 
 

 
1- India 1990, a reference Annual, Research and Reference 
Division, Ministry Of Information and Broadcasting 
Government Of India, New Delhi, 1991, P.795. 
2- Ibid, P.796. 
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اتفاقي��ة االئتم��ان المص��رفي والغ��اء نظ��ام إذ ت��م التوقي��ع عل��ى               
ازدواجي��ة الض��رائب المفروض��ة عل��ى الس��لع المتبادل��ة به��دف دف��ع عملي��ة 

 )۱التبادل التجاري الى االمام .(
 

ق�ام ال�رئيس البنغ�الي (أرش�د عب�د  ۱۹۹۲وفي نيس�ان م�ن ع�ام               
ي��ات هللا) بزي��ارة أخ��رى ال��ى الهن��د أس��فرت ع��ن التوقي��ع عل��ى ث��الث أتفاق

شهد تراجعاً في طبيع�ة  ۱۹۹۲آقتصاديه بين البلدين .اال أن أيلول من عام 
ه��ذه العالق��ات بس��بب أعم��ال العن��ف الت��ي ح��دثت ف��ي الهن��د ض��د المس��لمين 
عن��دما ق��ام الهن��دوس به��دم المس��جد االس��المي (مس��جد ب��ابري ) ف��ي مدين��ه 

 )۲أيوديا الهندية.(
 

ي ب��نغالدش ، إذ قام��ت أعم��ال وك��ان له��ذا الح��دث آث��ار س��لبية ف��             
عن��ف قوي��ة ض��د الهن��دوس هن��اك .وادى ب��دوره ال��ى قي��ام الحكوم��ة الهندي��ة 
بط��رد المه��اجرين البنغ��ال غي��ر الش��رعيين .ونتيج��ة له��ذه االض��طرابات 
والمشاكل الطائفية توترت العالقة بين ال�دولتين مم�ا دف�ع الحكوم�ه الهندي�ة 

ب�اختراق  ۱۹۹۳الث�اني ع�ام أن تأمر السالح الجوي الهن�دي خ�الل ك�انون 
 )۳المجال الجوي لبنغالدش و قصف بعض المدن البنغالية .(

 
وأدان��ت ب��نغالدش الهج��وم الهن��دي اال أن االم��ور أخ��ذت تتج��ه               

نحوالهدوء إثر ت�دخل بع�ض االط�راف م�ن ك�ال الج�انبين لتقري�ب وجه�ات 
االتف�اق عل�ى بنغ�الي ف�ي ني�ودلهي .وت�م  -النظر ، وحص�ل أول لق�اء هن�دي

ح��ل قض��يه تس��لل الالجئ��ين البنغ��ال ووض��ع نظ��ام للج��وازات ب��ين البل��دين 
) فرد ٦۰۰۰أعادة ما يقرب من (۱۹۹٤وتنفيذاً لهذا االتفاق تم في آب عام 

 )٤من المهاجرين البنغال في منطقه تريبورا الهندية الى بنغالدش .(
 
 
 

 
1- India 1992, Op. Cit., P. 612. 
2- India 1995, Op. Cit., P.812. 
3- E.S. Reddy, A.K. Damodaran, Krishna anon, New Delhi, 
1992, P.75. 
4- India, 1994, Op. Cit., P.712. 

۱۱۸ 



وهك���ذا أخ����ذت العالق���ات تش����هد تحس���ناًملحوظاً م����ن خ����الل                
الزيارات الرسمية و الشعبية ب�ين البل�دين الج�ارين. إذ ق�ام وزي�ر الزراع�ة 

الي بزيارة الهند و اٌلتقى مثيلة الهندي في نيودلهي واثمرت محادثاتهم البنغ
تناول��ت موض��وع التب��ادل التج��اري  ۱۹۹٥ع��ن عق��د اتفاقي��ة تجاري��ة ع��ام 

 )۱للمحاصيل الزراعة بين الجانبين .(
 

وف��ي االح��وال كله��ا عب��رت الحكوم��ة الهندي��ة ع��ن ردود فع��ل                
دش ف��ي اع��ادة العالق��ات الودي��ة . عل��ى ايجابي��ة تج��اه رغب��ة حكوم��ة ب��نغال

الرغم من المشاكل واعمال العنف الت�ي كان�ت تحص�ل اّن�ذاك . ل�ذا ش�هدت 
زيارات رسمية وشعبية بوت�ائر متص�اعدة م�ن قب�ل ۱۹۹٥-۱۹۹٤االعوام 

الجانبين وبصورة فاقت ما حصل في عهد حكومة انديرا غان�دي وحكوم�ة 
ؤك��د االس��تراتيجية الجدي��دة ول��دها راجي��ف غان��دي . وه��ذا التط��ور انم��ا ي

للحكوم��ة الهندي��ة ف��ي منتص��ف تس��عينيات الق��رن الماض��ي ف��ي التح��ول م��ن 
 التنافس الدولي الى التعاون االيجابي في حقل العالقات االقليمية .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- India. 1995, Op. Cit .P. 814 
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 السـريـالنكيـة  -العـالقـات الهنـديـة   -: ثالثاً 
 

عملت الحكومة الهندي�ة عل�ى إع�ادة العالق�ات الودي�ة التقليدي�ة                
م��ع س��يريالنكا لمواص��لة الس��الم والتطل��ع ال��ى الديمقراطي��ة لس��كانها م��ن 
التاميل . وقامت بسحب قواتها من سيريالنكا ف�ي الي�وم الراب�ع والعش�رون 

. وكان�ت ق�د  أوض�حت ف�ي تص�ريح خ�اص له�ا ف�ي ۱۹۹۰من نيسان ع�ام 
امس من اذار من العام نفسه بع�دم مس�اندتها ألي ن�داء ي�دعو ال�ى ع�زل الخ

 )۱وفصل منطقة (أيالم ) في سيريالنكا وبانها ستدعم وحدة سيريالنكا .(
 

كانت الهند تتطل�ع ال�ى مس�اندة  ۱۹۹۰وفي تشرين الثاني عام                
ة عل�ى التاميليين في الحصول على حكم ذاتي ضمن دولتهم األم والمحافظ�

وحدة البالد السياسية الكاملة . وفي االطار نفسه دخل البلدان في مباحث�ات 
 )۲من أجل تطوير العالقات الثنائية .(

           
إذ ت��م التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات ع��دة ف��ي س��يريالنكا وقعه��ا ع��ن               

ي الجانب الهندي رئيس الوزراء ناراسيمهاراو بعد لقائ�ه بمثيل�ه الس�ريالنك
. ه�دفت ه��ذه االتفاقي�ات ال��ى  ۱۹۹۱(هارول�د هي�رات ) ف��ي حزي�ران ع��ام 

توسيع التجارة ب�ين البل�دين وتك�وين اس�تثمارات مالي�ة ف�ي قط�اع الزراع�ة 
والصناعة . واتفقوا كذلك على عودة الالجئين التاميليين ال�ى وط�نهم عل�ى 

 )۳وفق برنامج محدد واعادة تأهيلهم .(
 
 
 
 
 
 

 
1- P.Sahadevan ,India and Srilanka, Indian Foreign Policy 
,Agenda For The 21st Century,Vol 2,New Delhi,1998,P.162. 
2- Ibid,P.163. 
3- K.M.Deslva, Regional Power and Small State Security, 
India and Srilanka, New Delhi, 1995, P.20. 
4- Ibid, P.21. 
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يس ال���وزراء الس���يريالنكي م���ع نائ���ب رئ���يس وف���ي لق���اء ل���رئ              
تم االتف�اق  ۱۹۹۲الوزراء الهندي في القمة السادسة لمنظمة السارس عام 

بينهم على التعاون الثنائي في مج�ال التق�دم التكنل�وجي والعلم�ي . وحص�ل 
) ال��ف الج��ئ س��يريالنكي م��ن الهن��د ال��ى ۲۹االتف��اق أيض��اً عل��ى إع��ادة  (

. وكان��ت النت��ائج القريب��ة له��ذه المباحث��ات  ۱۹۹۳بالده��م أعتب��ارا ًم��ن ع��ام 
 )۱تحسن واضح في العالقات بين البلدين .(

 
وعن��دما تول��ت ( كان��دريكا بان��درانيكا كوم��ارا تونك��ا ) رئاس��ة               

توثقت العالقات بين البلدين  ۱۹۹٤الوزارة في سيريالنكا في آب من عام 
مش�تركة وتق�رر عل�ى أثره�ا بشكل أقوى . اذ تواصلت اجتماعات اللجان ال

تخفيض الضرائب على السلع والمواد الس�يريالنكية المص�درة ال�ى الهن�د . 
وف���تح ل���ذلك مص���رف اٌئتم���ان س���يريالنكي ف���ي مدين���ة (م���دراس) وزادت 

 )۲االستثمارات السريالنكية في الهند .(
 

) االف ۸وعل��ى  خلفي��ة تحس��ن العالق��ات ب��ين الج��انبين تش��جع (             
وبش�كل  ۱۹۹٤ريالنكي ف�ي الهن�د ب�العودة ال�ى وط�نهم االم ع�ام الج�ئ س�ي

 )۳اختياري وطوعي .(
 

ويتض��ح أن الحكوم��ة الهندي��ة حاول��ت ف��ي ه��ذه المرحل��ة ب��ذل               
الجهود في حل مشاكلها مع ال�دول المج�اورة  له�ا واقام�ة عالق�ات تجاري�ة 

ة االقتصادية الت�ي وتشجيع قيام االستثمارات المختلفة وال سيما بعد السياس
اتبعته���ا حكوم���ة ناراس���يمهاراو وانفت���اح االس���واق الهندي���ة ام���ام الس���لع 

 والبضائع المختلفة من الدول المجاورة . 
 
 
 
 

1-V.R.Panchamukhi, et.al.Indo - Srilanka, Economic Co-
Operation, An Operational Programm, New Delhi, 1996, 
P.124. 

لح��ديثي ،الص��راع العرق��ي والط��ائفي ف��ي س��يريالنكا،مجلة مه��ا عب��د اللطي��ف ا -۲
 .۲٥،ص۱۹۹۹قضايا دولية ،شؤون اسيوية ،مركز الدراسات الدولية ،بغداد،

 .۲٦المصدر نفسه ،ص -۳
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 مـع دول اواسـط اسيـا  –العالقـات الهنـديـة  -المبحـث الثانـي :
 الصـينيـة  –العـالقـات الهنـديـة  -: اوالً 

 
يمكن القول ان تفكك االتحاد السوفيتي و انتهاء الحرب الباردة               

الص�ينية ، بع�د ان كان�ت بينهم�ا  –قد أفض�ى ال�ى تحس�ن العالق�ات الهندي�ة 
أبان الحرب البارده تشوبها وتائر عدائية على خلفية العالقات العدائية بين 

ي الص���ين و االتح���اد الس���وفيتي الس���ابق و ح���دوث االنش���قاق االي���دولوج
 )۱بينهما.(

 
وكان��ت الهن��د تنظ��ر ال��ى الص��ين بع��ين القل��ق و ع��دم االرتي��اح               

بسبب دعم االخي�ره لباكس�تان ف�ي مج�ال تط�وير االس�لحة النووي�ه .وهن�اك 
أعتقاد سائد لدى ساس�ة الهن�د أن الص�ين تس�تغل  الباكس�تان الٌحت�واء الهن�د  

 )۲والحيلولة دون صعودها كمنافس محتمل لها.(
باالض��افة ال��ى معارض��ة الص��ين للرغب��ة الهندي��ة ف��ي الحص��ول              

على مقعد دائم في مجلس االمن ال�دولي خوف�اً م�ن اس�تخدام الهن�د م�ن قب�ل 
الوالي��ات المتح��دة بتش��كيل حلق��ة احت��واء لمواجهته��ا خاص��ه اذا م��ا نجح��ت 
الياب��ان ه��ي  االخ��رى  ف��ي الحص��ول عل��ى  مقع��د  دائ��م ف��ي مجل��س االم��ن 

 )۳ي .(الدول
 

لذلك جاء تفكك االتحاد الس�وفيتي فرص�ة ام�ام ك�ل م�ن الص�ين               
والهن��د للتق��ارب و التف��اهم فكالهم��ا يبحث��ان ع��ن مناف��ذ للتع��اون التج��اري 
،فض��ال ع��ن تط��وير عالقتهم��ا م��ع ال��دول االقليمي��ه كالياب��ان و دول جن��وب 

بينهم�ا  شرق آس�يا و روس�يا وه�ذا ه�و ال�ذي يفس�ر تق�ارب و جه�ات النظ�ر
حول ضرورة التعاون االقتصادي من اجل انجاز اهدافهما ف�ي بن�اء قاع�دة 

 )٤اقتصادية متينة  وفتح االسواق امام المستثمرين من البلدين كليهما .(
 
الص�ينيه ،اوراق آس�يويه ،مرك�ز  -ناديه فاضل عباس فضلي ،العالق�ات الهندي�ه  -۱

 ٥،ص۲۰۰۱داد،، السنه الثالثه،بغ٦۷الدراسات الدوليه،العدد 
 زينب ضياء محمد الربيعي ،الهند و منطقه آسيا الوسطى ،اوراق آسيويه . -۲

   ۳،ص۲۰۰۲،السنه الرابعه ،بغداد، ۱۰۰مركز الدراسات الدوليه ،العدد
 .۷الصينيه ،مصدر سابق ،ص -ناديه فاضل عباس فضلي ،العالقات الهنديه -۳

4- Tan Chung, Indain Horizons, vol- 43 - No - 2 - 1994   
   Special Issue, India and China, 1994, P.260. 
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وعليه ش�هدت مرحل�ة التس�عينيات م�ن الق�رن الماض�ي التوقي�ع               
  -على اتفاقيات تخص التجارة والمرور إذ قام وزيرخارجية الصين  (جان

 و اج�رى محادث�ات واس�عه ۱۹۹۰جين ) بزيارة للهند  في نيسان من عام 
م��ع مثيل��ه الهن��دي (ك��وجيرال) س��اعدت عل��ى خل��ق ج��و م��ن االس��تقرار  
والتف��اهم ب��ين البل��دين إذ ت��م االتف��اق عل��ى قي��ام الط��رفين بتق��ديم التس��هيالت 

 )۱التجارية وحرية المرور للسلع و البضائع و االفراد .(
 

وتع��زز ه��ذا التف��اهم بزي��ارة ق��ام به��ا رئ��يس ال��وزراء الهن��دي                
تعه�د خالله�ا م�ع مثيل�ه ۱۹۹۰ل ) الى الصين في م�ارس م�ن ع�ام(ديفي آل

الصيني على المضي في تحسين العالق�ات ب�ين البل�دين عل�ى  وف�ق مب�ادئ 
 )۲التعايش السلمي .(

 
اما زيارة رئيس وزراء الصين  ( لي بينك )  الى الهند الت�ي                 

د كان�ت زي�ارة ،فق�۱۹۹۱من كانون االول ع�ام  ۱٦ -۱۱استمرت من يوم 
مهمة جداً على خلفية النتائج التي تم التوصل اليها ،وفي الطليعه منها عق�د 

)والح��ق بالمعاه��ده بروتك��وال ً  خاص��ا ً ۳معاه��دة س��الم و تع��اون دائ��م .(
للتبادل التجاري و التعاون العلمي و التكنولوجي .  وجرى تب�ادل وجه�ات 

اًً◌ً◌ً◌ً◌ الث�ارة المش�اكل النظر حول العالق�ه م�ع الباكس�تان بع�ّدها مص�در
ف��ي البنج��اب و كش��مير .و عب��رت حكوم��ه الهن��د ع��ن قلقه��ا م��ن االم��دادات 

 )٤الصينية لالسلحة والمعدات العسكريه اليها .(
 

اك�د رئ�يس وزراء  ۱۹۹۲وفي زيارته  الثانية ال�ى الهن�د ع�ام                
او أن الص��ين (ل��ي بين��ك ) ف��ي لقائ��ه م��ع رئ��يس وزراء الهن��د  ن��ارا س��يما ر

 من  سكان العالم . وهذه  النسبة اليستهان بها   ٪٤۰بلديهما  يشكالن نحو 
 

 
1- V.P. Dutt, India - China, Promise and Limitation, India 
Foreign. Policy, Agenda For The st 21 Century, Vol-2-, New 
Delhi, 1998, P. 218 .  
2- Ibid, P. 219. 
3- India 1992, Op. Cit., P. 701. 
4- Ibid, P. 702. 
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والبد ان يكون لهما دور فاعل في النظ�ام الع�المي الجدي�د . واك�دا س�عيهما 
المتواصل لبن�اء ع�الم متع�دد االقط�اب ورف�ض الهيمن�ة والخض�وع للنظ�ام 

 )۱االحادي القطبي الذي تتزعمة الواليات المتحدة االمريكية .(
 

الصينية قد تع�ززت بش�كل اكب�ر ف�ي –الهندية  ولعل العالقات                  
عندما ت�م التوقي�ع عل�ى االتفاقي�ة االمني�ة والعس�كرية  ۱۹۹۳ايلول من عام 

الت��ي نص��ت عل��ى تخف��يض الق��وات العس��كرية لك��ال الج��انبين عل��ى الح��دود 
المشتركة لبلديهما . ووقع عليها كل من نائب وزير خارجية الص�ين (ن�انغ 

 )۲شؤون الخارجية الهندي ( اّيل بهاتيا).(جياوان) ووزير الدولة لل
 

ف��تح بع��ض  ۱۹۹٤وتنفي��ذا له��ذه االتفاقي��ة ت��م ف��ي نيس��ان ع��ام                
المع��ابر الحدودي��ة ألج��ل تفعي��ل بع��ض االتفاق��ات التجاري��ة وتنش��يط حرك��ة 
االنتق��ال عب��ر الح��دود ، الت��ي وض��عت قي��د التنفي��ذ أعتب��اراً م��ن ي��وم الس��ابع 

 )۳.(۱۹۹٤عشر من حزيران عام 
 

وبع��د تس��عة اش��هر م��ن تنفي��ذ ه��ذا االتف��اق أي ف��ي اذار ع��ام                
) ملي�ون دوالر أي ٥۹۳وصل حجم التب�ادل التج�اري ال�ى ح�دود ( ۱۹۹٥

 )٤.( ۱۹۹٤عما كانت عليه في عام  ٪۳۰بزيادة تقدر بنحو 
 

ا الكثي�ر لذا يمكن القول أن العالقات الثنائية بين ال�دولتين فيه�                
من جوانب االتف�اق والمص�الح المش�تركة ب�اٌفتراض ان الص�راع بينهم�ا ال 
يرتك��ز عل��ى تهدي��دات حقيقي��ة متبادل��ة بق��در م��ا يمث��ل تنافس��اً عل��ى النف��وذ 
االقليمي .  كما ان لكل منهما الرغب�ة ف�ي ان تك�ون ل�ه عالق�ات س�لمية م�ع 

تم�ام ال�ى االم�ور الدول االخرى لحاجة كل منهما الى توجي�ه االنتب�اه وااله
الداخلي��ة وف��ي مق��دمتها التنمي��ة االقتص��ادية والص��حية واالجتماعي��ة لإلف��ادة 

 منها في تطوير اقتصادها الوطني . 
 

1- V.P. Dutt, Op. Cit., P. 220. 
2- C.V.Ranganathan ,India –China Relation Retrospect and 
Prospects ,Indian Foreign Policy, Agenda For the  21 st 
Century,Vol 2 ,New Delhi,1998,P.242. 
3- Ibid, P.246. 
4- World Affairs, January –March, 2001, 
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 االفغـانيـة  –العـالقـات الهنـديـة  -: ثانيـاً 
 

سعت الهند الى نشر الس�لم واالس�تقرار ف�ي افغانس�تان وكان�ت                
ع��ن أي ت��دخل أجنب��ي وق��دمت  تأم��ل أن ت��رى افغانس��تان مس��تقرة وبعي��دة

 )۱مساعدات اقتصادية لتخفيف االزمات على افغانستان . (
 

زار  ۱۹۹۰فف��ي االس��بوع االخي��ر م��ن تش��رين الث��اني ع��ام                 
أفغانس���تان وزي���ر التج���ارة الهن���دي (د. س���وامي ) والتق���ى وزيرالتج���ارة 

 )۲ة .(االفغاني وأكدا التعاون بين البلدين في الحقول االقتصادي
  

كما التقى بالرئيس االفغاني (نجي�ب هللا) وأج�رى مع�ه محادث�ات             
تتعلق باالستقرار واالمن والسالم في افغانس�تان . وف�ي خت�ام ه�ذه الزي�ارة 
وعدت الهند تقديم مساعدات مالية لحل مشكلة الالجئ�ين االفغ�ان ف�ي الهن�د 

 )۳ب االفغاني .() الف طن من الحنطة مساعدة للشع٥۰كما ارسلت (
 

وفي عهد الرئيس االفغاني (برهان الدين رب�اني ) ال�ذي زار                 
تط���ورت العالق���ات الودي���ة  ۱۹۹۲ني���ودلهي ف���ي الثالث���ين م���ن آب ع���ام 

وتحسنت بص�ورة ايجابي�ة وحص�لت لق�اءات مهم�ة ب�ين القي�ادات السياس�ية 
تق�ديم مس�اعدات للبلدين .واس�همت الهن�د م�ن خ�الل ب�رامج االم�م المتح�دة ب

) ملي�ون روبي�ة خ�الل ع�ام ٥۰مالية ال�ى الحكوم�ة االفغاني�ة تق�در بح�دود (
) فض��الً ع��ن ذل��ك اس��همت الهن��د بتجهي��ز كمي��ات كبي��رة م��ن ٤.( ۱۹۹۲

 )٥االدوية والمعدات الطبية للمستشفيات االفغانية .(
 

جرت اتصاالت واس�عة ب�ين الط�رفين  ۱۹۹۳وفي اواسط عام               
عل���ى المس���تويات بغ���رض اس���هام الهن���د للتوس���ط ب���ين االط���راف وعل���ى أ

 المتنازعة في افغانستان للوصول الى حل يرضي االطراف جميعها .
  

        1- India 1990, Op.Cit., P.800. 
2- India 1991, Op.Cit., P.895. 
3- India 1992, Op. Cit., p.694. 

 -. أنظر :۱۹۹٥ة . عام روبية هندي ۲٥و٥مالحظة :  الدوالر يساوي   -٤
Centre For Monitoring India Economy. 
5- India 1993, Op.Cit.P770. 
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اال ان الوس���اطة الهندي���ة ل���م تحق���ق م���ا كان���ت ترج���وه لتب���اين                
 )۱وجهات النظر بين االطراف المتنازعة في افغانستان .(

 
الهندية األفغانية كانت جيدة  ومهما يكن من أمر فان العالقات                

ال تشوبها أية معوقات او مشاكل وحاول�ت الهن�د مس�اعدة ه�ذا البل�د الن�امي 
والمحافظ��ة عل��ى أمن��ه واس��تقالله . ام��ا مس��اعداتها المالي��ة والعيني��ة فكان��ت 

 تقدم مباشرة او عن طريق االمم المتحدة .
 

ات والنزاع�ات ف�ي ان مواقف الحكومة الهندية إزاء الص�راع                
افغانستان ومداخالتها للوصول الى تسويات وحلول س�لمية ب�ين االط�راف 
المتنازع�ة  م��ا ه�و اال تجس��يد  وتوج�ه واض��ح للسياس�ة الهندي��ة  الخارجي��ة 
بض���رورة العم���ل والس���عي الحثي���ث لتحقي���ق االم���ن واالس���تقرار ف���ي دول 

قيق السالم في الجوار االقليمي . وهذا سيؤدي في محصلته النهائية الى تح
 اواسط اسيا ، مما ينعكس بآثاره االيجابية على دول المنطقة جميعاً . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بين فصائل برهان الدين رباني (ال�رئيس  حيث كان في افغانستان صراع داخلي -۱

السابق) ووزير دفاعه احمد شاه مسعود ، وبين الرئيس االفغاني الجديد (قلب ال�دين 
ات الش��يعية المؤي��دة ألي��ران م��ن اج��ل الس��يطرة عل��ى العاص��مة حكمتي��ار ) والتنظيم��

أكرم الجميلي ،. رؤي�ة ف�ي التح�ديات المس�تقبلية لدول�ة   -كابل لتفاصيل اكثر انظر :
افغانس��تان ،مجل��ة قض��ايا دولي��ة ،ش��ؤون اس��يوية ،مرك��ز الدراس��ات االس��تراتيجية ، 

 .۱٦، ص۱۹۹۹بغداد، 
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 اليـابـانيــة  – العـالقـات الهنـديـة -ً◌ : ثالثا
 

الياباني��ة بق��دمها واٌقتص��رت عل��ى  -اٌتس��مت العالق��ات الهندي��ة                
نقط��ة تح��ول ف��ي تط��ور العالق��ات  ۱۹۸٤الن��واحي التجاري��ة . ويع��د ع��ام 

)  ۲۳بينهما عندما زار رئيس الوزراء الياب�اني (ناك�ا س�وني ) الهن�د بع�د (
لبل�دين . وأعط�ت زي�ارة رئ�يس عاماً من انقط�اع الزي�ارات الرس�ميه ب�ين ا

دفع��ه اخ��رى  ۱۹۸٥ال��وزراء راجي��ف غان��دي الناجح��ة للياب��ان ف��ي ع��ام 
للعالقات بين البلدين تمثل ذلك باعالن الهند الحداد الرسمي لمدة ثالثه ايام 

. كم��ا حض��ر ال��رئيس الهن��دي ۱۹۸٥عن��د وف��اة االمبراط��ور (ش��وا) ع��ام 
لياب��اني و حض��ر مراس��يم  (فينك��ا نارام��ان) تش��ييع جثم��ان  االمبراط��ور ا

 )۱تنصيب االمبراطور الجديد (اكيهيتو).(
 

وعلى اثر ذلك استعادت العالقات ذات الطابع التجاري نشاطها              
) مليون ي�ن  ۹٦.٥إذ زادت  االستثمارات اليابانية في الهند الى اكثر من (

بازدواجي�ة .و تم ك�ذلك االتف�اق عل�ى الغ�اء االتفاقي�ة الخاص�ة  ۱۹۸۹للعام 
 الضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين .

 
زار الهن���د رئ���يس وزراء الياب���ان (كيف���و )  ۱۹۹۰وف���ي ع���ام                

واخت��ار البرلم��ان الهن��دي مكان��اً إللق��اء بي��ان رس��مي ع��ن سياس��ة الياب��ان 
الخارجي��ة و وجه��ات النظ��ر ف��ي المس��ائل الت��ي تخ��ص الس��لم و االس��تقرار 

 )۲ليمي في المنطقة .(االق
 

لكن التحول الحقيق�ي نح�و عالق�ات اوث�ق ب�ين البل�دين ج�اء ف�ي               
ف�ي اعق�اب اع�الن الحكوم�ة الهندي�ة ع�ن تح�والت جذري�ه ف�ي  ۱۹۹۲عام 

سياستها لدمج االقتصاد الهندي باالقتصاد العالمي و االنفت�اح عل�ى الس�وق 
 )۳العالمية .(

 
 

1- Arjun Asrani ,India – Japan  Relation , New Delhi , 
   Indian Foreign Policy, Vol - 2 -P.342. 
2- Ibid ,P.344. 
3- K.V.Kesavan, Japans Expanding, Global   Role, World        
 Focus, New Delhi, 1994, P.5.              
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ي تط��وير كم��ا اض��اف انته��اء الح��رب الب��ارده ع��امال ً آخ��ر ف��              
العالقه االيجابيه  بين  البلدين  إذ  ك�ان الياب�انيون  ي�دركون التهدي�د  ال�ذي  
يمثل���ه االتح���اد  الس���وفيتي عل���ى خلفي���ة العالق���ات المت���وترة ب���ين الياب���ان 

 )۱والسوفيت حول الجزر .(
 

ك��ذلك عل��ى خلفي��ه عالق��ة الص��داقة والتع��اون الدائم��ة ب��ين الهن��د               
ك ع��ّدت الياب��ان ان االتحادالس��وفيتي يمث��ل عقب��ة مس��تمرة والس��وفيت ، ل��ذل

 )۲اليابانيه .( -تحول دون تحسين العالقات الهندية 
 

اال ان انهيار االتحاد السوفيتي هي�أاالجواء لتعزي�ز عالق�ة الهن�د              
باليابان لذا قام رئيس وزراء الهن�د ناراس�يما راو بزي�ارة الياب�ان ف�ي الم�دة 

،و ج��رت ب��ين الط��رفين  ۱۹۹۲م��ن ك��انون الث��اني ع��ام  ۲٤ال��ى  ۱۸م��ن 
محادث��ات ودي��ة عن��د لقائ��ه رئ��يس ال��وزراء الياب��اني (مي��ازاوا). و ق��ام راو 

.  ۱۹۹۲من حزيران عام  ۲٦الى  ۲۲كذلك بزياره ثانية لليابان للمدة من 
وت��م بح��ث موض��وع التوس��ع ف��ي ف��تح االقتص��اد و االس��واق الهندي��ه ام��ام 

) ملي���ون ي���ن ع���ام ۲۰۰) الت���ي ارتفع���ت م���ن (۳اني���ة .(االس���تثمارات الياب
 )٤.( ۱۹۹۲) مليون ين عام ٥۲۷الى (  ۱۹۹۰

 
باقام��ه اثن�ي عش�ر مش�روعا ًف��ي   ۱۹۹۳كم�ا قام�ت الياب�ان ع�ام             

الهند لتنقية مياه الشرب و النقل و المواصالت  و البيئية و قط�اع التش�جير  
ليابانية بعمل استطالعي و مسح ميداني باالضافة الى قيام الوكالة الدوليه ا

 )٥.( ۱۹۹٤ألقامة مدينة صناعية نموذجية في والية هاريانا الهندية عام 
 

  
اس�تولى االتح��اد الس�وفيتي اث��ر خس��ارة الياب�ان ف��ي الح��رب العالمي�ه الثاني��ه عل��ى  -۱

مجموع����ه م����ن الج����زر الياباني����ه منه����ا ب����ورث آرثر،س����خالين و أرخبي����ل كوري����ل 
لم يتوص�ل البل�دان ال�ى التس�وية مقبول�ه لوض�ع ح�ل لمش�كله الج�زر وجزراخرى .و 

هذه ....عن ه�ذا الموض�وع و تفاص�يله انظ�ر ري�اض الص�مد ،العالق�ات الدولي�ه ف�ي 
 . ٤۷القرن العشرين ، مصدر سابق ،ص

2- Time of India, 2- May. 1990 New Delhi, P. 2. 
3- Kenji Yoshi Zawa, Investment Opportunities, In India- 
Japan Economic Report, New Delhi, 1995, P.1. 
4- Arjun Asrani, Op. Cit., P.  
5- Time of India, 30 August 1995. 
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واستمرت الهن�د ف�ي تط�وير عالقات�ه التجاري�ة م�ع الياب�ان حت�ى              
ف�ي  اصبحت االخيرة تأتي بالمرتبه الثانيه بع�دالواليات المتح�دة االمريكي�ه

عمليات التبادل التجاري مع الهند حتى و صلت الى خمس�ة  بالي�ين دوالر 
 )۱سنوياً.(

 
الياباني�ة يج�د أنه�ا تتس�م ب�ا لط�ابع  -ان المتتبع للعالقات الهندي�ة              

التجاري واالقتصادي لحاجة الهند الدائم�ة ال�ى تح�ديث اقتص�ادها و تنوي�ع 
اقتصاديا يحق�ق له�ا م�ا كان�ت ترج�وه مصادرها فوجدت في اليابان عمالقا ً 

كما ان اليابان هي االخرى وجدت في الهند سوقاً تجارية كبي�رة لتص�ريف 
 الكثير من منتجاتها وتوسيع حجم استثماراتها المالية والمصرفية . 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- K .V. Kesavan, Op. Cit., P.6. 
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 مـع دول غـرب آسيا و قـارة أفريقيـا . – العالقـات الهنديـة  -المبحـث الثالث :
 

ان اراضي غرب آسيا تشكل حلقة وص�ل فعال�ة ومهم�ة ب�ين                  
القارات الثالث آسيا وافريقيا واوربا . وعّدت الهند هذه المنطقة حيوية لها 
وت��ؤثر ف��ي أمنه��ا واس��تقرارها . وتش��مل دول ه��ذه المنطق��ة تركي��ا واي��ران 

 )۱في كل من افريقيا وآسيا .(والدول العربية 
 

وك��ان اله��دوء النس��بي ال��ذي س��اد ه��ذه المنطق��ة إب��ان الح��رب                
الب��اردة س��بباً ف��ي تط��وير الهن��د لمص��الحها ف��ي المنطق��ة وإقام��ة عالق��ات 
تجاري��ة م��ع دوله��ا إذ تمكن��ت م��ن ال��دخول ال��ى اس��واق ه��ذه البل��دان والقي��ام 

ى نقله��ا للعمال��ة الهندي��ة الم��اهرة وغي��ر بالمب��ادالت التجاري��ة . باالض��افة ال��
الم��اهرة للعم��ل ف��ي القطاع��ات النفطي��ة ف��ي تل��ك ال��دول وحص��ولها عل��ى 
العمالت الصعبة . باالض�افة ال�ى اكتس�اب المه�ارات والمعرف�ة والت�دريب 

 )۲على مختلف االعمال .(
 

اال ان وج���ود ال���دول االس���المية ف���ي ه���ذه المنطق���ة جعله���م                 
ن م�ع باكس�تان وسياس�تها تج�اه كش�مير مم�ا أث�ر ف�ي عالق�اتهم م�ع يتعاطفو

الهن��د . كم��ا ان التعص��ب الهندوس��ي ض��د االس��الم أث��ر ف��ي موق��ف ال��دول 
 )۳االسالمية من الهند .(

 
لق��د كان��ت مس��ألة االره��اب والتص��دي ل��ه ومحارب��ة قواع��د                 

ك س�عت للمش�اركة تمويله من االهداف المهمة لسياسة  الهند الخارجية ل�ذل
م��ع ال��دول االخ��رى عل��ى مكافح��ة االره��اب . إذ ق��ام رئ��يس وزراء الهن��د 

لتوقي���ع معاه���دة ب���ين  ۱۹۹٥ناراس���يمهاراو بزي���ارة ال���ى مص���ر ف���ي ع���ام 
 )٤الدولتين للوقوف ضد االرهاب .(

 
 
1- M.S. Agwani, India and West Asia - North Africa. India 
Foreign Policy, New Delhi, 1998, P. 92.   
2- Ibid, P. 93. 
3- India 1993, Op. Cit., P.790. 
4- India 1995, Op. Cit., P. 820. 

۱۳۰ 



وكم��امر س��ابقاً ف��إن اٌنهي��ار االتح��اد الس��وفيتي ونهاي��ة الح��رب                 
الباردة قد أتاح للواليات المتحدة ان تكون الق�وة المتنف�ذة ف�ي منطق�ة غ�رب 

ي وهذا أدى ب�دوره ال�ى تراج�ع دور الهن�د ف�ي المنطق�ة آسيا والخليج العرب
بعد تراجع دور حركة عدم االنحي�از. ولك�ن بع�د منتص�ف التس�عينيات م�ن 
القرن الماضي  اصبحت مصالح الهند ال تتعارض مع الوج�ود والمص�الح 
االمريكية في المنطقة وخاص�ة بع�د االتفاقي�ات الت�ي ت�م توقيعه�ا ب�ين الهن�د 

 )۱ت المتحدة .(واسرائيل والواليا
 

ام��ا بالنس��بة لعالق��ة الهن��د بالق��ارة االفريقي��ة ، فق��د كان��ت تش��مل                
ن��واحي مختلف��ة ذات جوان��ب زراعي��ة وثقافي��ة واقتص��ادية ، واتس��مت تل��ك 

 ) ۲العالقات بالنجاح واالستمرارية .(
 

فبع���د حص���ول أغل���ب ال���دول االفريقي���ة عل���ى اس���تقاللها اب���ان                
لة الستينيات من القرن الماض�ي اٌرتبط�ت ف�ي سياس�تها الخارجي�ة م�ع مرح

حركة عدم االنحياز التي كانت الهند ترأس�ها وخاص�ة بع�د تأس�يس منظم�ة 
و التوقي�ع عل�ى ميثاقه�ا ف�ي (ادي�س أباب�ا)  ۱۹٦۳الدول االفريقي�ة ف�ي ع�ام 

رئ��يس  دول��ة افريقي��ة . ل��ذلك أف��ادت ه��ذه  ۳۱عاص��مة اثيوبياوبمش��اركة 
م�ن سياس�ة ع�دم االنحي�از ف�ي الحص�ول عل�ى المس�اعدات المختلف��ة ال�دول 

 )۳في بلغراد وما تالها . ( ۱۹٦۱عبر مؤتمراتها التي عقدت منذعام 
 

واس��تمرت العالق��ات الودي��ة ب��ين الهن��د وال��دول االفريقي��ة ف��ي                
زم��ن راجي��ف غان��دي ، إذ اتخ��ذ مواق��ف ص��ارمة وحازم��ة ض��د سياس��ة 

.  وظه���ر ذل���ك  واض���حاًً◌ ف���ي خطب���ه  و تص���ريحاته التميي���ز العنص���ري
 السياسية 

 
 
1-K.R.Singh, the Persian Gulf Region, Indian Foreign Policy, 
New Delhi, 1998, P.105. 
2- K.Mathews, Understanding India's Africa Policy, Indian 
Foreign Policy, New Delhi, 1998, P.14. 
3- A.K.Dubey, Indo-African Relations in the Post-Nehru Era 
Bimal Parsad, Indian Foreign Policy, New Delhi, 1979, 
P.270.-  
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الت��ي ادان فيه��ا بش��كل مس��تمر سياس��ة التميي��ز العنص��ري وع��ّدها ( سياس��ة 
 ) ۱مبتدعة في الفسوق واالشكال الشاذة للفكر) .(

 
ان���دي برنامج��اً منظم���اً ف���ي ب��دأ راجي���ف غ ۱۹۸٦وف��ي ع���ام                

زي��ارات رس��مية ال��ى بع��ض البل��دان ف��ي أفريقي��ا مث��ل زامبي��ا و زمب��ابوي        
و أنكوال و وتنزانيا من اجل رفع معنويات هذه البلدان في حربه�ا الشرس�ة 

 )۲ضد سياسة التمييز والفصل العنصري في جنوب افريقيا (
 
 

وبمناس�بة الي�وم االفريق�ي  ۱۹۸٦من مايس عام  ۲٥وفي يوم                
في نيودلهي ، أعلن راجيف غاندي أمام مجموعة ب�ارزة م�ن الساس�ة بم�ن 

 فيهم رئيس منظمة مجتم�ع جن�وب غ�رب أفريقي�ا (س�وابو) وي�دعى (س�ام 
نوجوم��ا) إعتراف��ه الدبلوماس��ي الكام��ل الممن��وح للس��وابو.وفي الي��وم الت��الي 

 )۳وما). (فتحت سفارة ال (سوابو) في نيودلهي من قبل (نوج
 

وفي السياق نفسه أخذت العالقات التجارية ب�ين الهن�د وجن�وب               
أفريقي��ا بالتحس��ن ف��ي مرحل��ة التس��عينيات م��ن الق��رن الماض��ي ، إذ عق��دت 

تناول����ت التب����ادل التج����اري ۱۹۹٥و ۱۹۹۳، ۱۹۹۲أتفاقي����ات ع����دة ع����ام 
 )٤والتكنلوجي والعلمي بينهما . (

 
 

 
1- V.Sharan,South-South Cooperation, An Analysis Of India's 
Economic Assistance Programs Foreign Trade Review,New 
Delhi,Vol-25-,No-3-,1998,P.258 
2- R.K.Dhawan, Current and Potential Trade and Economic 
Linkage between India and Africa, New Delhi, 1990, P.10. 
3- Ibid, P.11. 
4- S.C.Mehta,Indian Joint Ventures in Africa,Indo-
Africana,Vol-4-,No-2-,P 25.. 

 
 



۱۳۲ 
 االيـرانيــة  –العـالقـات الهنـديـة   -:أوال

ج��اءت و ف��اة الخمين��ي م��ن ناحي��ة و ظه��ور جمهوري��ات آس��يا               
الوس��طى عل��ى خارط��ه المنطق��ة بع��د انهي��ار االتح��اد الس��وفيتي م��ن ناحي��ه 

االيرانية ، في مجال التوازنات االقليميه  –عزيز العالقات الهندية اخرى لت
 )۱االستراتيجية واالمنية .(

 
اذ وجدت ايران في تعاونها مع الهند ما يمكنها من كسر ط�وق               

 الحصار المفروض عليها من قبل الغرب و الواليات المتحدة االمريكية ،
ورة  واتهامهم�ا بالتش�دد السياس�ي عل�ى بسبب تبني ايران شعار تصدير الث

المس���توى ال���دولي .كم���ا رأت اي���ران ف���ي الهن���د ش���ريكا مح���تمال لتط���وير 
 ) ۲برنامجها النووي .(

 
م���ع العل���م ان اي���ران كان���ت تنظ���ر ال���ى التق���ارب االمريك���ي               

الباكس��تاني بع��ين القل��ق العتقاده��ا أن��ه يس��تهدفها ف��ي المق��ام االول.ان القل��ق 
ن��ي ه��ذا وج��د ص��داه ل��دى اص��حاب الق��رار السياس��ي ف��ي الهن��د عل��ى االيرا

الباكس��تاني   -خلفي��ة ع��دم ارتي��اح الهن��د ه��ي االخ��رى للتق��ارب االمريك��ي 
وتمث��ل زي��ارة رئ��يس ال��وزراء الهن��دي ناراس��يماراو الي��ران أواخ��ر ع��ام 

محطة جديدة في العالقات بين البلدين .اذ تعد أول زي�اره يق�وم به�ا  ۱۹۹۳
  ۱۹۷۹هندي الى ايران منذ قيام الثورة االسالمية فيه�ا ع�ام  رئيس وزراء

واعقبها زياره  قام  بها الرئيس االيراني (هاش�مي رفس�نجاني ) ال�ى الهن�د 
االيران��ي الجدي��د ف��ي  –.و يمك��ن تفس��ير ه��ذا التق��ارب الهن��دي ۱۹۹٥ع��ام 

 )۳ضوء مجموعة من المؤشرات األتية أبرزها : (
 

تفكك االتحاد السوفيتي و محاولة الهند البح�ث  التداعيات المترتبة على -۱
 عن شركاء جدد في المنطقة بعد خسارتها للحليف السوفياتي .

نتائج حرب الخليج الثانية وما افرزته من تدفق للقوات االجنبيه خاصه  -۲
القوات االمريكية ، وما الح في االفق من شيوع حاله عدم االستقرار ليس 

انما في عملية تدفقه الى الهند التي تس�تورد نص�ف في اسعار النفط  فقط ، 
 احتياجاتها النفطية من منطقه الخليج العربي .

    
1- J.N.Dixit, India and Central Asia, Op.Cit., P.120. 
2- India 1995, Op.Cit.P.905. 



3- J.N.Dixit, India and Central Asia, Op.Cit.P.125. 
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م��ن خ��الل المس��اعدة االيراني��ة دع��م عالقاته��ا  رأت الهن��د ان��ه يمكنه��ا -۳
بجمهوريات آسيا الوسطى لخش�يتها م�ن تص�اعد دور باكس�تاني م�ؤثر ف�ي 

 )۱منطقه آسيا الوسطى مما يمكن ان يترك آثاراًسلبيةً في الهند .(
 

ادى وص��ول ( قل��ب ال��دين حكمتي��ار) ال��ذي تعادي��ه اي��ران بّع��ده س��نياً  -٤
غ��ان ال��ى س��دة الحك��م  ف��ي افغانس��تان ف��ي متش��دداً ف��ي مواجه��ة الش��يعة االف

االيران��ي .انطالق��اًمن  –منتص��ف التس��عينيات ال��ى زي��ادة التق��ارب الهن��دي 
 االيرانية المشتركه من امكانية سيطرة باكستان على  –المخاوف الهندية 

). ۲مجري��ات االح��داث ف��ي افغانس��تان بم��ا يش��كل خط��را ًعل��ى ك��ل منه��ا(
تع��اون و تب��ادل المعلوم��ات والس��يما االمرال��ذي اس��تدعى توس��يع نط��اق ال

 المجاالت االمنية واالستخبارية بين الهند و ايران  .
التقاء الدولتين في الرفض الكامل الي تواجد عسكري أمني في منطقة  -٥

الخل���يج العرب���ي و الي���ة ترتيب���ات أمني���ة التلع���ب فيه���ا اي���ران دوراًف���اعالً                
 )۳وموثراَ.(

 
 
 
 

 
 

1- J.N.Dixit, Op.,Cit.,P.130. 
 ۱۹۹٥تط��ورت االح��داث عل��ى الس��احة االفغاني��ة بظه��ور حرك��ة طالب��ان ع��ام  -۲

وبمساندة وتشجيع من الواليات المتحدة االمريكية ،وقد اي�دت باكس�تان ه�ذه الحرك�ة 
بع��د س��قوط حكوم��ة نجي��ب هللا الموالي��ة للس��وفيت وذل��ك بس��بب ك��ون الطالب��ان اكث��ر 

في افغانستان واقل مطالبة باقليم (بشتونسيتان ) المتن�ازع تفهما للمصالح الباكستانية 
علية بين الباكستان وافغانستان ،وه�ذا ي�ؤدي ال�ى تهدي�د لمص�الح الهن�د وذل�ك بس�بب 
التحريض الباكستاني لهذه الحركة للقيام باعمال ارهابية ضد الهند ف�ي اقل�يم كش�مير 

ران فق�د انح�ازت ال�ى دع�م وتصاعد نفوذ الباكستان في منطقة اسيا الوس�طى  ام�ا اي�
الرئيس رباني بعد ظهور حركة طالبان وانحسار حزب الوحدة م�ن من�اطق نف�وذه ، 

معتزمحم��د سالمة،االزمةومس��تقبل -وامدت��ه بالم��ال والس��الح  لتفاص��يل اكث��ر انظ��ر:
 ۱۷٥،ص۱۹۹۳،القاهرة ،۱۱۱الدولة في افغانستان ،مجلة السياسة الدولية ،العدد
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ويرجع ذلك الى ان الهند تنظر الى الترتيبات األمني�ة القائم�ة                 
في الخليج عل�ى انه�ا تص�ب ف�ي ص�الح الباكس�تان بس�بب عالق�ات التع�اون 
الوطيدة التي تربطها بال�دول العربي�ة الخليجي�ة .فم�ا ك�ان م�ن اي�ران اال ان 

وح��دة االراض��ي الهندي��ة ردت عل��ى ذل��ك ب��االعالن ع��ن دعمه��ا الكام��ل ل
مؤكده ان مشكلة كشمير مشكلة هندي�ة داخلي�ة وه�و م�ا ص�رحت ب�ه خ�الل 
اجتم��اع منظم��ه الم��ؤتمر االس��المي ال��ذي انعق��د ف��ي العاص��مه الباكس��تانيه 

 )۱.( ۱۹۹٤كراجي عام 
    

فضال عم�ا تق�دم ف�ان الهن�د س�عت بق�وة لتط�وير عالقاته�ا م�ع                 
عد ث�اني اكب�ر دول�ة منتج�ه للبت�رول وث�اني اكب�ر دول�ه ايران ألن االخيرة ت

من حيث احتياطي الغاز الطبيعي ،و الهن�د ف�ي حاج�ه ماس�ه لك�ال الم�ادتين 
.يضاف الى ذلك رغبة الهند في دع�م عالقاته�ا االقتص�ادية والتجاري�ة م�ع 
منظمه التعاون االقتصادي التي تضم ايران و تركيا وباكستان وافغانستان 

ال��ى جان��ب جمهوري��ات آس��يا الوس��طى. اذ  ارادت الهن��د م��ن و اذربيج��ان 
خ��الل اي��ران وض��ع نهاي��ة الحتك��ار الباكس��تان للتع��اون م��ع ه��ذه المنظم��ه 

 )۲بوصفها الممثل الوحيد لبلدان جنوب آسيا .(
  

وهنا البد م�ن االش�ارة ال�ى ان هن�اك ع�املين متض�ادين االول                
ات ب�ين الهن�د و اي�ران و يتمح�ور ح�ول يدفع باتج�اه مزي�د م�ن دع�م العالق�

اعتقاد رجال السياسه في الهند ان التعاون مع اي�ران يمك�ن ان يبع�دها ع�ن 
 الباكستان وهو مايصب في المحصلة النهائية لصالح السياسة الهندية .

 
ام�ا العام�ل االخ�ر فيتمث��ل ف�ي خش�ية الهن��د م�ن ان ينظ�ر ال��ى                 

ان�ه موج�ه ض�د الغ�رب و ه�و م�ا ق�د يجل�ب بع�ض تقاربها مع اي�ران عل�ى 
الضرر على مصالح الهند ، ومهما يكن من امر فان ساسه الهن�د و ض�عوا 
مص��الح بالده��م . ف��ي المق��ام االول وه��ذا هوال��ذي يفس��ر س��عي الحكوم��ات 
الهنديه المختلفة القامة عالقات جيدة و متين�ة م�ع دول الع�الم كله�ا لتحقي�ق 

 اسية. مصالحها االقتصادية والسي
 

 
بش��ير الع��الق ، سياس��ة الهن��د الخارجي��ة حي��ال الع��راق واي��ران ،مص��در س��ابق  -۱

 .۱۰،ص
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 االسرائيليـة  –العالقـات الهنديـة  -ً◌ :ثانيـا
 

ج��اء التغيي��ر ف��ي الموق��ف الهن��دي تج��اه اس��رائيل من��ذ ك��انون                
رحت في الجمعية العامة لالم�م المتح�دة بالغ�اء حينما اقت ۱۹۹۱االول عام 

الخاص بعّد الصهيونية شكل من اش�كال العنص�رية.  ۳۳۷۹القرار المرقم 
وت�ال  ۱۹۷٥علما أن الهند كانت من الدول التي أيدت بقوة ه�ذا القرارع�ام 

الغاء القرار المذكور اقامة عالق�ات سياس�ية ودبلوماس�ية م�ع اس�رائيل ف�ي 
 )۱. ( ۱۹۹۲ن كانون الثاني عام التاسع والعشرين م

واسهمت مجموعة م�ن العوام�ل ف�ي تغيي�ر الموق�ف الهن�دي تج�اه اس�رائيل 
 -منها :

االزمات االقتصادية الحادة التي اجتاح�ت الهن�د . ودفعته�ا ال�ى التوج�ه  -۱
نحو الواليات المتحدة االمريكية واس�رائيل تح�ت ت�أثير المقول�ة المش�هورة  

ن يمر عبر بواب�ة اس�رائيل والل�وبي المناص�ر له�ا ( أن الطريق الى واشنط
ف����ي الوالي����ات المتح����دة االمريكي����ة ) وك����ان رئ����يس ال����وزراء الهن����دي 

 )                                                                                       ۲ناراسمهاراو هو الذي اتخذ هذا القرار بدون تردد .(
ن تتجاه�ل جه�ود الباكس�تان النووي�ة وتداعيات�ه المحتمل�ة اليمكن للهند ا -۲

ف��ي جن��وب اس��يا والش��رق االوس��ط . ل��ذا اتجه��ت ال��ى اس��رائيل لمواجه��ة 
الخط���ر الن���ووي الباكس���تاني وال س���يما اذا اخ���ذنا بنظ���ر االعتب���ار الع���داء 
االس��رائيلي الباكس��تان وخش��يتها م��ن انجازاته��ا النووي��ة واحتم��االت جه��ود 

ألجهاض التق�دم الن�ووي الباكس�تاني ومنعه�ا م�ن تط�ور اسرائيل المستمرة 
قدراتها النووية حتى ان الصحافة واالعالم االس�رائيلي يطل�ق عل�ى جه�ود 

 باكستان بتطوير ما يعرف (بالقنبلة االسالمية ).
إنتهاء الحرب الباردة بتفكك االتحاد السوفيتي وتالش�ي حال�ة المواجه�ة  -۳

 سياسة الخارجية الهندية حيال اسرائيل         بين الشرق والغرب مما اثر في ال
فانحياز السياسة الهندية لالتحاد السوفيتي والمعادي�ة للوالي�ات المتح�دة ف�ي 
الس��ابق ه��و ال��ذي ف��رض عليه��ا ان تتخ��ذ موقف��ا ف��اتراً م��ن اس��رائيل حليف��ة 

 )۳الواليات المتحدة االمريكية .(
 
رائيلية ، بيت الحكمة ،جامعة بغ�داد االس –محمد جواد علي ،  العالقات الهندية  -۱ 
 .     ۷،ص۱۹۹۸،
احم��د ط��ه محم��د،التحوالت السياس��ية ف��ي اس��يا والنظ��ام الع��المي الجدي��د ،مجل��ة  -۲

 .۱۰٤،ص۱۹۹۲،القاهرة ،۱۰۸السياسة الدولية ،العدد 
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۱۳٦ 

لهن�د اح�دى ال�دول ضعف القوة المؤثرة لحركة عدم االنحياز إذ كان�ت ا -٤
الراعي��ة والمؤسس��ة له��ذه الحرك��ة وكان��ت مث��ابرة عل��ى ع��دم التع��اون م��ع 
اسرائيل. ولكن مع انتهاء الحرب الباردة بدأ صوت الحركة يخف ، االم�ر 
الذي اضعف معه النشاطات الجماعي�ة للحرك�ة المناوئ�ة ألس�رائيل . وه�ذا 

 )۱ائيل .(ساعد الهند كثيراً على أعادة تقييم سياستها تجاة اسر
سياسة االقتصاد الحر التي انتهجتها حكومة راو الهندية  ه�ي االخ�رى  -٥

االس��رائيلية إذ قام��ت الهن��د  -س��اعدت  عل��ى  تطبي��ع  العالق��ات  الهندي��ة 
باصالحات اقتصادية وطبقت سياسة االنفتاح على الخارج وانتهجت نظ�ام 

ا م�ن ال�دول السوق الح�ر متخ�ذة م�ن اس�رائيل و الوالي�ات المتح�دة وغيره�
 الغربية هدفا لسياستها االنفتاحية . 

 
س��اعد م��ؤتمر مدري��د للس��الم ف��ي الش��رق االوس��ط ال��ذي عق��د ف��ي ع��ام  -٦

عل���ى كس���ر العزل���ة السياس���ية والدبلوماس���ية الدولي���ة الت���ي كان���ت  ۱۹۹۱
اسرائيل تعيشها وهذا دفع الكثير من دول العالم الى تع�ديل سياس�اتها تج�اه 

اقام��ت  ۱۹۹۲والعش��رون م��ن ك��انون الث��اني ع��ام اس��رائيل .فف��ي الراب��ع 
الصين على سبيل المثال عالقات دبلوماسية م�ع اس�رائيل . وأس�همت ه�ذه 

 )۲التطورات في توجه الهند لتطوير عالقتها مع اسرائيل ايضاً .(
مقتض���يات المص���لحة االس���تراتيجية لك���ال البل���دين اذ ان تطل���ع الهن���د  -۷

ل��دول الكب��رى ف��ي اس��يا والع��الم للحص��ول عل��ى دور يلي��ق به��ا كاح��دى ا
ولغرض تعزيز وتطوير تسليحها وانشاء قوة دفاعية ضخمة له�ا اص�بحت 
بحاجة الى االسلحة االسرائيلية . اما بالنسبة ألسرائيل فكانت هي االخرى 
بحاجة الى تطوير عالقتها مع الهند التي تعد من اكبر دول العالم من حيث 

ؤثرة ف��ي الع��الم الثال��ث للخ��روج م��ن التع��داد الس��كاني واح��دى الق��وى الم��
العزل��ة الدولي��ة الت��ي تعيش��ها ولتحس��ين عالقاته��ا االقتص��ادية معه��ا لتج��د 

 )۳مخرجاً للصناعات الحربية الضخمة لضمان مصالحها االمنية (
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۱۳۷ 

حاج��ة البل��دين كالهم��ا ال��ى تعزي��ز التع��اون ف��ي مكافح��ة االره��اب ذل��ك  -۸
ألنهم���ا يتعرض���ان لتهدي���د الحرك���ات االص���ولية االس���المية اذ يبل���غ ع���دد 

راً ) مليون مس�لم ويمث�ل ذل�ك تهدي�داً خطي�۱٥۰المسلمين في الهند بحدود (
تتخ�ذ الق�وى االس�المية المتطرف�ة والحرك�ات االص�ولية م�ن \لها في وق�ت 

 )۱القضاء على اسرائيل هدفاً لها .(
ام��تالك ال��دولتين كلتيهم��ا مخزون��اً نووي��اً كبي��راً . وهن��اك تط��ابق ف��ي  -۹

الموق��ف المش��ترك لكليهم��ا تمث��ل بع��دم انض��مام البل��دين ال��ى اتفاقي��ة حظ��ر 
 انتشار االسلحة النووية .

االس��رائيلي يتماش��ى م��ع المص��الح االمريكي��ة . إذ  -التع��اون الهن��دي -۱۰
-الهندية على تطوير العالقات الهندية  -ساعد تحسين العالقات االمريكية 

 )۲االسرائيلية والعكس صحيح .(
 

فف���ي اعق���اب الح���رب الب���اردة اخ���ذت الوالي���ات المتح���دة تعي���د               
س��يا . إذ اس��تبدلت السياس��ة المتمثل��ة ص��ياغة سياس��تها تج��اة دول جن��وب ا

بالتقارب مع باكستان او التباعد عن الهن�د بسياس�ة اخ�رى تتض�من اعط�اء 
اهتمامات مماثلة بتطوير عالقاتها مع الهند والباكستان .فالواليات المتح�دة 
تس��عى م��ن وراء ذل��ك ايض��ا ال��ى تحس��ين البيئ��ة المحيط��ة باس��رائيل حت��ى 

لوح�دها تج�اه اس�رائيل كم�ا يمكنه�ا ذل�ك  تخفف من حدة ضغوط التزاماته�ا
في المساعدة ببيع اس�رائيل للمع�دات الحربي�ة لخدم�ة  اه�داف اس�تراتجيتها 

 )۳في اسيا .(
 

االسرائيلي في مجالت ع�دة وخاص�ة  -وتحقق التعاون الهندي               
ف��ي المج��ال االمن��ي . إذ تلق��ى مئ��ة ض��ابط م��ن المخ��ابرات الهندي��ة دورة 

عن اساليب ووسائل االرهاب . وهذه هي  ۱۹۹۱اسرائيل عام تدريبية في 
الدورة االولى في سلسلة من الدورات االمنية التي تهدف الى زي�ادة كف�اءة  

 افراد  المخابرات الهندية في  وسائل مقاومة االرهاب ومحاربته .
 

1- India Today, June, 2000. 
2- Time of India, September, 2003. 
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Partner Ship, Mideast Security, and Policy Studies, No- 40- , 
1998, P. 30. 



۱۳۸ 
وبعد تخرج الدورة االولى تم توزيعهم ف�ي اقل�يم البنج�اب لمواجه�ة اعم�ال 

دريبات العنف والتخريب الذي قام به السيخ . اما ال�دورة االخ�رى فتلق�ت ت�
مكثفة في كيفية مواجهة عمليات التس�لل وبع�د االنته�اء م�ن ت�دريباتهم تل�ك 

 )۱نشرت الحكومة الهندية افرادها في مدينة كشمير .(
 

وفي اعقاب سلسلة االنفجارات التي شهدتها مدينة بومباي في                
. ق��ام عل��ى اثره��ا وكي��ل وزي��ر  ۱۹۹۳الي��وم الث��اني عش��ر م��ن اذار ع��ام 

خارجي��ة الهن��دي (جي.ان.ديكش��ت) بزي��ارة ال��ى ت��ل ابي��ب  طل��ب اثنائه��ا ال
مساعدة اسرائيل للتحقيق في كشف مالبس�ات ه�ذه االح�داث . كم�ا ق�ام ف�ي 

ه��ذه الم��دة وزي��ر ال��دفاع الهن��دي (ش��اراد بل��وار) بزي��ارة مماثل��ة الس��رائيل  
كان هدف الزيارة المعلن االطالع على جوانب من  الصناعة الحربية ف�ي 

 )۲رائيل بهدف تطوير الصناعات المماثلة لها في الهند .(اس
 

وعلى هامش هذه الزيارة لم يسقط الوزير الهندي مخاوف�ه م�ن               
تص���اعد عملي���ات االره���اب ض���د المؤسس���ات الهندي���ة . ودع���ا الجان���ب 
االس�رائيلي ال�ى المزي�د م�ن ال��دعم والخب�رة والوس�ائل لتنس�يق الجه�ود ف��ي 

ت االرهابية. ولتطمين الجانب الهندي قام (ش�معون بيري�ز) مكافحة العمليا
 ۱۹۹۳وزير خارجية اسرائيل بزيارة الهند في السابع عشر من اذار ع�ام 

واعل��ن م��ن هن��اك ع��ن اس��تعداد ب��الده لمس��اعدة الهن��د ف��ي قم��ع االره��اب 
والحرك��ات االص��ولية واٌخت��تم الزي��ارة ب��إبرام اتف��اقيتين وم��ذكرتين للتف��اهم   

ع���دة مث���ل الس���ياحة والزراع���ة والتكنلوجي���ا واالس���تثمارات  ف���ي مج���االت
 )۳الخارجية .(
واعقب ذلك قيام وزي�ر الزراع�ة الهن�دي بزي�ارة اس�رائيل ف�ي                

ودخل في مباحث�ات مكثف�ة م�ع الجان�ب االس�رائيلي به�دف  ۱۹۹۳اب عام 
نق���ل تكنلوجي���ا الزراع���ة ال���ى الهن���د . وحص���ل اتف���اق مف���اده تخص���يص 

       ٥۰ار م����ن االراض����ي إلج����راء االبح����اث الزراعي����ة بجان����بهكت����۲۰۰۰
 ألف هكتار اخرى  يجري العمل  فيها  بوالية  ( مهارشترا )  الهندية  من      

 
 .۱۱االسرائيلية ،مصدر سابق ،ص–محمد جواد علي ،العالقات الهندية  -۱
ي�����ة االس�����رائيلية ،مجل�����ة السياس�����ة الدول–حس�����ام س�����ويلم ،العالق�����ات الهندي�����ة  -۲

 .۲٤۳،ص۲۰۰۰،القاهرة ،۱٤۲،العدد
أس فس���يوام ،الهن���د تتج���ه نح���و الش���رق ، مجل���ة اف���اق الهن���د ،الس���فارة الهندي���ة  -۳

 .  ۱۰،ص۱۹۹٦، ۷،بغداد،العدد



۱۳۹ 
 خبراء  اسرائيلين  إلقامة  مزارع  نموذجية  لتطوير الزراعة  وتحسينها. 

كلتيهم��ا توج��ت العالق��ات ب��ين الج��انبين بم��نح ال��دولتين  ۱۹۹٤وف��ي ع��ام 
 )۱للدولة االخرى ميزة ( الدولة األحق بالرعاية ) (

 
اما على المستوى الشعبي فان االالف من االسرائيليين ك�انوا                 

يت���دفقون س���نويا  عل���ى الهن���د ألغ���راض الس���ياحة او ف���ي مج���ال االعم���ال 
ألف س�ائح اس�رائيلي كم�ا  ۸۰-۲۰واالستثمار . إذ تستقبل الهند سنويا بين 

يق���وم عش���رات االالف م���ن اليه���ود الهن���ود مم���ن يعمل���ون ف���ي مج���االت 
االس���تيراد والتص���دير ويمتلك���ون مؤسس���ات مالي���ة ومص���رفية معروف���ة 
بزيارات مستمرة الى اس�رائيل . م�ع االخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار م�ا تش�كله ه�ذه 

 )۲الزيارات من دعم مالي ومعنوي لمؤسسات اسرائيل المصرفية (
 

وقع��ت ش��ركة (بي��زك ) االس��رائيلية  ۱۹۹٥ل ع��ام وم��ع حل��و              
لإلتصاالت وشركة (جيل الغد) الهندية لإلتصاالت على مشروع للهواتف 
النقال��ة ف��ي اقل��يم (هيم��ا ج��ار). علم��ا أن اتفاق��ات وبروتوك��والت ع��دة ت��م 
توقيعها من قبل الجانبين في مجال البحث والتطوير وحماي�ة االس�تثمارات 

لي . واٌنبث��ق ع��ن مجم��ل ه��ذه المحادث��ات تش��كيل والتع��اون الكمرك��ي والم��ا
االس��رائيلية المش��تركة للتع��اون التج��اري واالقتص��ادي  –اللجن��ة الهندي��ة 

-واخ���رى للتع���اون العلم���ي والفن���ي ، ووق���ع عل���ى ع���اتق اللجن���ة الهندي���ة 
 )۳االسرائيلية مهمة متابعة االتفاقيات المختلفة وتنفيذها .(

 
 
 
  
 
 
 
 

اس�رائيل والهن�د المخف�ي والمعل�ن ،اوراق اس�يوية ،مرك�ز هاني الياس الحديثي ، -۱
 .۳،ص۲۰۰۰،بغداد،٤۸الدراسات الدولية ،العدد

 .۱۱اس فسيوام ، الهند تتجه نحو الشرق ،مصدر سابق ،ص -۲
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۱٤۰ 
ومما ال شك فيه ان اوجه التعاون المختلفة بين الهند واس�رائيل               

في المحصلة النهائية في خدمة المصالح القومي�ة  واالمني�ة  البل�دين  يصب
-كليهم��ا .  وعل��ى رأي حس��ام س��ويلم ف��ي  دراس��اته ع��ن العالق��ات الهندي��ة 

االس����رائيلية أن مس����اعدات اس����رائيل المخابراتي����ة والتقني����ة والعس����كرية      
ف للهن��د ليس��ت ب��ال مقاب��ل إذ يتع��ين عل��ى الهن��د ان تق��دم م��ا يخ��دم االه��دا

االس��تراتيجية إلس��رائيل ف��ي المنطق��ة العربي��ة عل��ى الس��احات المخابراتي��ة 
والدفاعي��ة نفس��ها وال س��يما ان للهن��د  تواج��دا بش��ريا ومص��الح اقتص��ادية 
كبي���رة ف���ي ال���دول العربي���ة وخاص���ة ال���دول الخليجي���ة االم���ر ال���ذي يخ���دم 

لمجال المخططات االسرائيلية في المنطقة لذلك نجد تطابقاً كبيراًفي دائرة ا
 )۱والمصالح لكل من الهند واسرائيل .(

 
 

وبهذا يمكن االستنتاج بك�ل ثق�ة أن الهن�د اص�بحت تش�كل عمق�اً               
اس��تراتيجيا ًألس��رائيل وبالت��الي يمك��ن ادراك حج��م الخط��ر المح��دق ب��األمن 

 العربي مستقبالً.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .۱۱، مصدر سابق ، صاالسرائيلية  –حسام سويلم ،العالقات الهندية  -۱
 
 



۱٤۱ 
 العـربيــة  –الـعـالقــات الهـنـديـة  -: ثالثـاً 

 
ال يب���دو ان التوج���ه الهن���دي إلقام���ة عالق���ات دبلوماس���ية م���ع              

العربي��ة . إذ اص��بح م��ن  -اس��رائيل ق��د أث��ر كثي��را ف��ي العالق��ات الهندي��ة 
اس�رائيل ف�ي الصعب على العرب ان يطلبوا من االخرين تحجيم عالقتهم ب

 الوقت الذي تقيم بعض البلدان العربية عالقات سياسية واقتصادية معها.
وفي الوقت نفسه فان الهن�د تس�عى ل�دعم عالقاته�ا م�ع الع�الم العرب�ي        

 )۱وانها غير مستعدة ألن تضحي بها على حساب عالقتها باسرائيل . (
 

والتجاري�ة واالمني�ة م�ع  والمهم تحقيق مصالح الهند االقتصاديه             
االطراف كافة وان كانت تخشى من الناحي�ة االخ�رى ان يلج�أ الع�رب ال�ى 
دع��م عالق��تهم بالص��ين وباكس��تان مم��ا يه��دد مص��الحها س��واء فيم��ا يتعل��ق 
بمش��كلة كش��مير أو باس��تقدام العمال��ة الهندي��ة او تحج��يم التج��ارة الخارجي��ة 

).۲( 
 

ترى اي تناقض بين عالقتها الجديدة وعلى اي حال فان الهند ال             
 -باسرائيل وان تكون ملزمة بالتراجع عن مواقفها السابقة حي�ال الص�راع 

العربي االس�رائيلي وص�رح وزي�ر الدول�ة للش�ؤون الخارجي�ة الهندي�ة ع�ام 
( ان السياسة الخارجية الهندية ستتبع في خطوطها العام�ة مص�الح  ۱۹۹۳

 )۳(الهند االقتصادية والتجارية ).
 

م�ن ه��ذا المنطل��ق فالهن��د تج��د ف��ي الع��الم العرب��ي س��وقاً ض��خمة               
) ملي��ون عام��ل ٥,۳لتص��ريف منتجاته��ا المختلف��ة باالض��افة ال��ى وج��ود (

هندي يعملون ف�ي بل�دان الخل�يج العرب�ي ، وتبل�غ تح�ويالتهم الس�نوية اكث�ر 
ج العرب��ي ) ملي��ار دوالر.إذ تمث��ل العمال��ة الهندي��ة ف��ي منطق��ة الخل��ي٦م��ن (

 ) ماليين ٤عنصراً مهما ًً◌داعما للعالقات بين الطرفين ، إذ يوجد بحدود (
 

 
محمد السيد سليم ،اسيا والتحوالت العالمية ، مركز الدراسات االسيوية ،كلية  -۱

 . ۱۳۲، ص  ۱۹۹۸العلوم واالقتصاد السياسية ،القاهرة ، 
والتحديدات ، مجلة السياسة  العربية اآلمال -سعيد عكاشة ، العالقات الهندية  -۲

 . ٦٥، ص ۲۰۰۱، القاهرة ،  ۱٤٦الدولية ، العدد 
 ۱۱بشير العالق،سياسة الهند الخارجية حيال العراق وايران ،مصدرسابق ،ص -۳



۱٤۲ 
) ملي�ون عام�ل يعمل�ون ٥,۳عامل هندي ف�ي دول المنطق�ة العربي�ة م�نهم (

الهندية الصادرة   ) وفقاً لالحصاءات۱في دول مجلس التعاون الخليجي .(
 .۱۹۸٥في الكتاب السنوي لوزارة الخارجية الهندية لعام 

 
اال ان ارق���ام العمال���ة الهندي���ة تص���اعدت بش���كل ملح���وظ ف���ي              

الس���نوات العشرالالحقة.وبحس���ب تق���ديرات ال���دول الخليجي���ة  نفس���ها ف���ان 
) ملي��ون ۳۸) مالي��ين نس��مة م��ن مجم��وع (۱۰العمال��ة الواف��دة تص��ل ال��ى (

من  سكان مجلس التعاون الخليجي  ٪۳۸نسمة اجمالي السكان اي بحدود  
م���نهم م���ن الهن���د ال���ذي يزي���د م���ن اهمي���ة العمال���ة االس���يوية الت���ي      ۷۰٪

معظمها عمالة هندية تركزه�ا ف�ي انش�طة القط�اع الخ�اص وف�ي المج�االت 
 )۲االقتصادية المختلفة .(

 
الهند والبلدان العربي�ة نج�د ان  واذا نظرنا الى حجم التجارة بين             

الميزان التجاري يميل لصالح  الهن�د. إذ بلغ�ت ص�ادرات الهن�د ال�ى ال�دول 
 )۳) مليون دوالر.(٦۱٦۹بحدود ( ۱۹۹٥ -۱۹۹٤العربية بين عامي 

 
وفيم���ا ي���أتي اس���تعراض لنم���اذج م���ن عالق���ات الهن���د م���ع بع���ض            

ال بقي�ت مس�تمرة وثابت�ة وغل�ب االقطار العربية.  فعالقة الهند ب�العراق م�ث
عليه��ا الط��ابع االقتص��ادي وانس��جام ف��ي المواق��ف السياس��ية الت��ي تتعل��ق 
بالمحافظ��ة عل��ى االم��ن واس��تقرار المنطق��ة وص��رح ال��دكتور ( ام فيرم��ا) 

–اس��تاذ العل��وم السياس��ية ف��ي جامع��ة دله��ي (ل��م تش��هد العالق��ات الهندي��ة 
ص���حيح فق��د تمي���زت      العراقي��ة اي ش��وائب او معوق���ات ب��ل العك���س ه��و ال

ه���ذه العالق���ات ب���اإلتزان الع���الي والموض���وعية. وان الهن���د ترت���اح كثي���را    
لعالقاته���ا م���ع الع���راق فكالهم���ا يم���ثالن ق���وة لض���مان الس���الم واالم���ن 

 )٤واالستقرار  للمنطقة ).(
 

 
  ٦٦سعيد عكاشة،العالقات الهندية،العربية ،اآلمال والتحديات،مصدرسابق،ص -۱

2-K.R.Singh, Op., Cit., P.110. 
الباكس��تان والهن��د –ه��اني الي��اس خض��ير الح��ديثي ،الع��راق وش��به الق��ارة الهندي��ة  -۳

 .۳،ص۱۹۹۲،مركز الدراسات الدولية ،بغداد،
4- N.R.Josh, Obstacles before India's Economic and Social 
Development, Vantagee Press, Bombay, 1990, P.10. 



۱٤۳ 
ان ديمومة هذه العالقات قد تأثرت الٌعتبارات تتعلق بضغوط  اال           

مورست ضد الهند خصوصا بعد احداث حرب الخل�يج الثاني�ة . إذ وص�ف 
(باب الدين خان ) رئيس مركز دراس�ات الع�الم الثال�ث بجامع�ة دله�ي ه�ذه 
االحداث قائال (كانت احداث الخليج مفاجأة بالنسبة للقادة الهنود  وان الهند 

نفس�ها منجرف�ة م�ع االخ�رين ف�ي تي�ار دول�ي .وان الض�غوط عليه�ا  وجدت
جعله��ا تنض��م ال��ى االجم��اع الدولي.وه��ذا يعن��ي ع��دم وج��ود تفه��م واض��ح 
وموضوعي لألحداث بدليل ان الهند لم تصل مع الع�راق ال�ى ح�د القطيع�ة 
ولم تشارك في الحرب ض�دها كم�ا فعل�ت باكس�تان .وان كان�ت ق�د س�محت 

 )۱بالتزود بالوقود في ميناء بومباي ).( بطائرات دول التحالف
 

وه��ذا مم��ا ال ش��ك في��ه يعك��س ش��يئاً م��ن التن��اقض ف��ي السياس��ة             
الهندية اذ ان تزوي�د الط�ائرات المقاتل�ة ب�الوقود ال يختل�ف ف�ي نتائج�ه ع�ن 
مشاركة القطعات  الحربي�ة ف�ي القت�ال  عل�ى  االرض . وعل�ى ال�رغم م�ن 

الهندية المشتركة في نشاطها بتنفيذ اتفاقيات -اقية ذلك استمرت اللجنة العر
 )۲التعاون المشترك في مجاالت الطاقة والعلوم والتقنيات .(

 
واوضحت صحيفة  ( الهندوسات تايمز) الصادرة في ايل�ول ع�ام             

(  أن مجموع��ة  كبي��رة م��ن  ش��ركات  القط��اع  الع��ام  والخ��اص     ۱۹۹۱
الع�راق وفق�ا لش�روط يتف�ق عليه�ا الجانب�ان . ان على اس�تعداد للتعام�ل م�ع 

ه���ذه الش���روط س���تكون ميس���رة للتع���اون ف���ي تحقي���ق تق���دم ف���ي المج���ال 
 )۳االقتصادي ).(

 
وخالل مرحلة الحصار عل�ى الع�راق ف�ان الهن�د س�اعدت الع�راق            

كثيراً  بارسالها االدوية والمستلزمات الطبية والم�واد الغذائي�ة ، باالض�افة 
عواته��ا المس��تمرة لمجل��س االم��ن ال��دولي بالغ��اء الحص��ار المف��روض ال�ى د

 )٤على العراق .(
 
 

        
1- N.R.Josh, Op. Cit., P.62.           

 .٥هاني الياس خضير الحديثي ،العراق وشبه القارة الهندية ،مصدر سابق ،ص -۲
 .۱۲بشير العالق ، سياسة الهند حيال العراق وايران ، مصدر سابق ، ص -۳
 .۱٥۰الهندية ،مصدر سابق ،ص -فخرية علي امين ،العالقات العراقية  -٤



۱٤٤ 
اما عالقة الهند مع مصر فه�ي عالق�ة قديم�ة تع�ود ف�ي خلفياته�ا              

الى سنوات تأسيس حركة عدم االنحياز وعالقة الصداقة التي جمع�ت ب�ين 
ق�ة واس�تمرت جواهر الل نهرو وجمال عبد الناصر .ولم تنقط�ع ه�ذه العال

الى عقد التسعينيات م�ن الق�رن الماض�ي . وكان�ت ال�دولتان موقعت�ان عل�ى 
(اع��الن دله��ي ) ال��ذي ض��م اكب��ر ال��دول كثاف��ة ف��ي الس��كان ، وك��ان ه��ذا 

وم�ن         ۱۹۹۳االعالن قد تم التوقي�ع علي�ه ف�ي العاص�مة الهندي�ة دله�ي ع�ام 
عي الصحي ومكافحة اهدافه انشاء مجتمع متقدم خال ٍ من االمية ونشر الو

الفقر ومحاربة المخدرات والتصدي لإلرهاب ، باالضافة الى تأكي�ده عل�ى 
تقوي���ة العالق���ات االقتص���ادية والتجاري���ة ب���ين ال���دول االعض���اء الموقع���ة    

 )۱عليها .(
 

اما عالق�ة الهن�د م�ع اقط�ار المغ�رب العرب�ي فه�ي موج�ودة اال               
الجغرافي وعدم وضوح سياسة الهن�د له�ذه  انها ضعيفة . ولربما كان البعد

الدول ق�د جع�ل العالق�ات تتس�م ب�الجمود والرك�ود . م�ع ذل�ك فهن�اك عمال�ة 
هندية لكنها ليست كبيرة في ليبيا . كما يمكن مشاهدة المنتجات الهندية ف�ي 
االس��واق الليبي��ة والمغربي��ة والجزائري��ة . بمعن��ى ان هن��اك نش��اطا تجاري��ا 

ل��ى بع��ض الس��لع الغذائي��ة والمنتج��ات الكهربائي��ة لكن��ه مح��دود ويقتص��ر ع
 )۲وانواع معينة من المنسوجات القطنية والحريرية .(

 
العربي��ة عالق��ات جي��دة  –وعل��ى اي ح��ال ف��ان العالق��ات الهندي��ة             

ونشطة يغل�ب عليه�ا الط�ابع التج�اري . علم�ا أن الهن�د تحص�ل عل�ى ال�نفط 
ان ه��ذه العالق��ات ل��م تت��أثر نتيج��ة العرب��ي باس��عار جي��دة وبس��هولة ، كم��ا 

 للتقارب الهندي االسرائيلي .
 
 

 
 

 
الهندي��ة ،مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  -ك.ك.كل��ر ،رؤي��ة هندي��ة للعالق��ات المص��رية -۱

 .٥۱،ص۲۰۰۱،القاهرة،۱٤٦،العدد
العربي��ة ، الس��فارة الهندي��ة ،بغداد،الع��دد  –مجل��ة اف��اق الهن��د ،العالق��ات الهندي��ة  -۲

 .۱۷،ص۳۹,۲۰۰۲
 



۱٤٥ 
 مع الدول الكبرى ومع دول اوربا  –: العالقات الهندية  المبحـث الرابـع

 
 الروسيـة  –العـالقـات الهنديـة  -: أوال

               
أش��رت حقب��ة نهاي��ة الثمانيني��ات م��ن الق��رن الماض��ي تغيي��رات             

 الهندية وال س�يما ف�ي المج�ال العس�كري.  –جوهرية في العالقات الروسية 
اذ ح��دث تب��اطئ م��ن الجان��ب الروس��ي بس��بب انش��غال االخي��رة بمش��كالتها 
الداخلية المتمثلة بحماية امنها وحماية نظامها السياسي ومواجهة النزع�ات 
القومية واالنفصالية والظروف االقتصادية الصعبة . هذه االسباب جميعها 

 )۱جعلت روسيا تتباطأ في تقديم مساعداتها للهند .(
 

 ٪۲۱لذلك هبطت استيرادات الهند م�ن روس�يا م�ن االس�لحة ال�ى            
م��ن اٌحتياج��ات الهن��د  ٪٤۲فق��ط  بع��د ان قام��ت الص��ناعة المحلي��ة بت��وفير 

 )۲بترخيص من دول اخرى .( ٪۳۷الدفاعية منها 
 

ولكن روسيا اخذت بعد اٌنتهاء الح�رب الب�اردة تعي�د ترتي�ب بيته�ا            
ات سياستها الخارجية لذا قام سكرتير ال�رئيس الداخلي وتعيد صياغة اولوي

يرافق���ه ف���ي ذل���ك وزي���ر  ۱۹۹۲الروس���ي  بزي���ارة الهن���د ف���ي م���ايس ع���ام 
االقتصاد والمالية ووزير الطاقة  واجرى  محادث�ات م�ع الجان�ب الهن�دي . 
واس��تكماالً له��ذه المباحث��ات رد وزي��ر ال��دفاع الهن��دي بزي��ارة مماثل��ة ال��ى 

وج���رت  ۱۹۹۲تش���رين االول ع���ام  موس���كو عل���ى رأس وف���د كبي���ر ف���ي
محادثات ودية تناولت قضايا االمن الدولي والتبادل التكنلوجي والعسكري 

 )۳بين البلدين .(
 

        
 
ستار جبار ع�الي ال�دليمي ،الش�راكة االس�تراتيجية ب�ين الهن�د واس�رائيل ،اوراق  -۱

 .۳،ص۲۰۰۲،بغداد،۹۹اسيوية ،مركز الدراسات الدولية  ،العدد
الروس��ية ، مرك��ز الدراس��ات  –ر جب��ار ع��الي ال��دليمي ،العالق��ات الهندي��ة س��تا -۲

 .۱٤۰،ص۲۰۰۲،بغداد،۱٥الدولية ،العدد
احم��د دي��اب ،زي��ارة ال��رئيس ب��وريس يلس��ن للهند،مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، الع��دد  -۳

 .۱۳٤،ص۲۰۰۱،القاهرة .،۱٤
 



۱٤٦ 
وريس زار ال��رئيس الروس��ي (ب�� ۱۹۹۳وف��ي ك��انون الث��اني ع��ام            

يلس���ن ) الهن���د وبع���د محادث���ات مطول���ة م���ع مثيل���ه الهن���دي وقع���ت اتفاقي���ة   
صداقة وتعاون جديدة واتفاق للتع�اون ال�دفاعي ب�ين البل�دين . اس�همت ه�ذه 
الزيارات في تقوية موقف الهند اقليميا ودوليا . إذ جاء ف�ي البي�ان الخت�امي 

دت بتزوي��د  للمباحث��ات مس��اندة روس��يا للهن��د ف��ي قض��ية كش��مير، كم��ا تعه��
 )  ۱الهند بالوقود النووي .(

 
اال ان روسيا اجبرت الحقا على التنصل كليا عن تعهداتها تحت             

الض���غط االمريك���ي وخصوص���ا بع���د وع���د الوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة     
     ٤۳.٥بتق����ديم مس����اعدة اقتص����ادية لروس����يا ق����درت بح����دود  ۱۹۹۳ع����ام 

 )۲مليون دوالر .(
 

وبسبب انشغال الرئيس (بوريس يلسن) بالمشاكل الداخلية فان�ه ل�م           
يعط ِ الشؤون السياسية الخارجية اهتماماً كافياً . مما ادى الى حدوث برود 

الروس��ية خصوص��ا ً ف��ي اعق��اب رض��وخ روس��يا  -ف��ي العالق��ات الهندي��ة 
 )۳.( ۱۹۹۳للضغوط االمريكية بداية عام 

  
ة عل���ى روس���يا م���اهي اال تجس���يد للتف���رد ان الض���غوط االمريكي���          

االمريك��ي ف��ي السياس��ة الدولي��ة بع��دها القط��ب االوح��د ال��ذي ي��تحكم ف��ي 
حص�ل بع�ض التق�دم ف�ي العالق�ات  ۱۹۹٤السياسة العالمية .ولكن بعد عام 

ال��وزراء الهن��دي ناراس��يهما راو ال��ى  رئ��يسالروس��ية بع��د زي��ارة  -الهندي��ة 
 مايس الى  الثاني من  حزيران  عام موسكو في  التاسع  والعشرون  من  

 ورافقة  في هذه  الزيارة  وفد  كبير ضم  وزير التجارة  و وزير ۱۹۹٤ 
 

 
 1- P.V. Narasimha Roa, India and the Asia Pacific A New 

Reionship, Ministry Of Information And Broadcasting 
Government Of India, New Delhi, 1994, P. 10. 
2- C.V. Gopalakrishnam, India and the Us the Widening Kift, 
Indian Foreign Policy For 21st Century,New Delhi 1998,P.300.  
3- Chintamani Mahapatra, Indo - Us Relation into the 21st 

Century, New Delhi, 1998, P. 314. 
 



۱٤۷ 
جرت محادثات ب�ين رئ�يس وزراء الطيران و وزير الخارجية و            

الهند والرئيس الروسي (بوريس يلسن) اثم�رت ف�ي التوقي�ع  عل�ى  اتفاقي�ة 
 )۱للتعاون بين البلدين تناولت النواحي االقتصادية والتنكنولوجية .(

 
كم��ا التق��ى وزي��ر التج��ارة الهن��دي م��ع نائ��ب رئ��يس ال��وزراء              

وج��رت مباحث��ات تناول��ت  ۱۹۹٤الروس��ي ف��ي دله��ي ف��ي حزي��ران ع��ام 
 )۲التعاون بين البلدين في المجال النفطي وتبادل التكنولوجيا العلمية .(

 
اال ان ه��ذه الزي��ارات وعل��ى ال��رغم م��ن اهميته��ا ل��م ت��تمكن م��ن              

ازالة العقبات التي تعت�رض التع�اون ب�ين البل�دين ومحاول�ة اعادت�ه ال�ى م�ا 
تي السابق . وعلى ال�رغم م�ن ان بداي�ة كان عليه في مرحلة االتحاد السوفي

التس��عينيات اش��رت  زي��ادة ف��ي نس��بة التب��ادل التج��اري ب��ين البل��دين بنس��بة   
) ملي�ون ۸۹۷عن السنوات السابقة إذ وصلت الى م�ا يق�رب م�ن (  ٪  ٤۳

دوالر، لكنه��ا تق��ل بمق��دار خمس��ة اض��عاف حج��م التج��ارة ب��ين البل��دين ف��ي 
 ) ۳(مرحلة االتحاد السوفيتي السابق .

 
الروسية يبدو انها تسير  -وفي التحليل النهائي للعالقات الهندية              

وتتطور نحو االفضل ، على ال�رغم م�ن المخ�اوف الروس�ية  م�ن التق�ارب 
االمريك�ي المتزاي�د. وعل�ى العم�وم ف�ان روس�يا تنظ�ر ال�ى الهن�د   -الهندي 

ى اع����ادة         بع����ّدها مكس����باً اس����تراتجياً مهم����ا ف����ي ظ����ل س����عي موس����كو ال����
ترتي��ب عالقته��ا وتحالفاته��ا  االقليمي��ة والدولي��ة. كم��ا ان الهن��د الت��زال ه��ي 
االخرى تعتمد على روس�يا ف�ي الحص�ول عل�ى المع�دات العس�كرية وقط�ع 
الغي��ار  الت��ي مص��درها االتح��اد الس��وفيتي الس��ابق . باالض��افة ال��ى وق��وف 

ائي���ة لقض���ية روس���يا وب���دون ت���ردد ال���ى جان���ب الهن���د ف���ي التس���وية  الثن
 كشميرعلى  اسس اتفاقية  سمال .

 
1- Inder Malhotra, Indo - Us Relation a Turning Point Ministry 
Of Information and Broadcasting, Government Of India, New 
Pelh., 1994, P. 6. 
2- Devendra Kaushik, India And Russia In The Post - Cold 
War Period, Imperatives For Building a Stratic Relationship, 
New Delhi, 1998, P. 292. 
3- Inder Mlhotra, Op., Cit., P.7. 



۱٤۸ 
 االمـريكيـة  –الـعالقـات الـهنديـة  -: ثانياً 

         
تس���عى الهن���د ال���ى تحقي���ق مص���الحها  والمحافظ���ة عل���ى قوته���ا              

وة االقليمي��ة الب��ارزة  والمهم��ة  ف��ي العس��كرية وطموحه��ا ف��ي ان تك��ون الق��
جنوب شرق اسيا خاصة بعد تسلم  ناراسيمهاراو  رئاس�ة ال�وزارة إذ ك�ان 
يطمح هو واالخرون من ساسة الهند الى حصول الهند على مقعد دائم ف�ي 

 )۱هيئة االمم المتحدة .(
 

ابق ان المتغيرات الدولية وانهيار االتحاد السوفيتي الحليف  الس             
للهند جعل الهن�د تس�عى للتق�رب ال�ى الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة والس�يما 
بع��د التق��اء المص��الح ب��ين الهن��د والوالي��ات المتح��دة ف��ي المحافظ��ة عل��ى 
التوازن ال�دولي ف�ي الق�ارة االس�يوية والمحافظ�ة عل�ى االس�تقرار واله�دوء 

س�تقرار في منطقة جنوب اسيا ،ومحاربة الحرك�ات االص�ولية الت�ي ته�دد ا
 )۲المنطقة.(

 
وأوضح وزير الدول�ة للش�ؤون الخارجي�ة الهن�دي أه�داف عالق�ة             

بالده بالواليات المتحدة االمريكية في ندوة متخصصة في ني�ودلهي اذ ق�ال 
(ان الهند ال ترى نفسها اال جزءاً ال يتجزأ من المجتمع ال�دولي . فه�ي ق�وة 

ألن م��ا ي��ؤثر فيه��ا ي��ؤثر ف��ي دول  اقليمي��ة ال يج��وز ألح��د ان يس��تهين به��ا
االقل�يم  بش��كل  خ��اص وعم��وم  منطق�ة  جن��وب اس��يا  والش��رق  االوس��ط . 
وعالقتنا بالواليات المتحدة هي عالقة أية دولة اقليمية كبيرة م�ع الوالي�ات 
المتحدة .ألننا اليمكن ان نكون بمعزل ع�ن نظ�ام ع�المي جدي�د يتش�كل م�ن 

 )۳حولنا ).(
 
 
   

 
،القاهرة  ۲٥٥ا دولية ،معهد الدراسات السياسية ،المجلد الثامن،العددمجلة قضاي -۱
 .۲۲،ص۱۹۹٤،

2- Asian Strategic Review 1991-1992, New Delhi, the Institute 
for Defence Studies and Analyses, 1993, P.267. 

 .۱۲بشير العالق ،سياسة الهند حيال العراق وايران ،مصدر سابق ،ص -۳
 



۱٤۹ 
ل��ذلك نض��جت العالق��ات الودي��ة ب��ين الهن��د والوالي��ات المتح��دة              

االمريكي����ة فيحقب����ة التس����عينيات م����ن الق����رن الماض����ي إذ ناش����د ال����رئيس 
 ۱۹۹۰االمريكي( جورج بوش )  ف�ي التاس�ع والعش�رون م�ن نيس�ان ع�ام 

كل من الهند  والباكستان للمحافظ�ة عل�ى الس�الم واالس�تقرار ف�ي كش�مير، 
 )۱بقى اتفاقية سمال اساساً للعالقات بين البلدين .(على ان ت

 
وج��رى لق��اء ودي ب��ين رئ��يس ال��وزراء الهن��دي ناراس��يمهاراو             

، ۱۹۹۱وال�رئيس االمريك��ي ج��ورج ب�وش ف��ي مجل��س االم�ن ال��دولي ع��ام 
وتن���اوال ف���ي ذل���ك اللق���اء موض���وع التع���اون الثن���ائي ف���ي مج���االت ال���دفاع 

 )۲هند بالمعدات العسكرية وغيرها .(والتكنلوجيا وعن تزويد ال
        

وّع��دت الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة الهن��د م��ن ال��دول الت��ي له��ا              
االولوية بالرعاية في السياسة الخارجي�ة . واج�رت معه�ا اتص�االت عدي�دة 
من اجل اقامة االستثمارات فيها . ووصلت العدي�د م�ن ه�ذه الش�ركات ال�ى 

) مليون روبي�ة وذل�ك ۱۸٦۰قيمة استثماراتها ما يساوي (الهند حتى بلغت 
 )۳.( ۱۹۹۱عام 

 
وج��رى ك��ذلك تب��ادل للوف��ود السياس��ية وال��وزراء ب��ين البل��دين              

بصورة اكثر وضوحاً . إذ ق�ام وزي�ر ال�دفاع الهن�دي بزي�ارة ال�ى الوالي�ات 
 ۱۹۹۲م���ن ش���هر اذار ع���ام  ۱۰- ٥المتح���دة االمريكي���ة  ف���ي الم���دة م���ن  

وبصحبة رئيس هيئة اركان القوات البحرية والقوة الجوية الهندية وج�رت 
ألول مرة مناورات للقوات البحرية المشتركة لكال البلدين في اليوم التاسع 

وبواق��ع ارب��ع س��فن حربي��ة اثن��ان لك��ل  ۱۹۹۲والعش��رون م��ن نيس��ان ع��ام 
 )٤ساعة. ( ۲٤جانب وكانت المناورات المشتركة لمدة 

 
 

1-Annual Report, 1992-1993, Ministry Of External Affairs 
Government of India, New Delhi, 1993, P.7. 
2-Chintamani Mahapatra, American Approach Strategic 
Review, New Delhi, 1993, P.20. 
3-Ibid, P.21. 

دد  بش�ير عب�د الفت�اح ،الهن�د وباكس�تان ط��رح متج�دد، مجل�ة السياس�ة الدولي�ة ،الع�� -٤
 .۱٤۸،ص۲۰۰۲،القاهرة ،۱٤۹



۱٥۰ 
وضعت الحكومة  ۱۹۹۲وفي يوم السادس عشر من مايس عام              

االمريكي��ة قائم��ة باس��ماء ال��دول النووي��ة الت��ي يحظ��ر عليه��ا المت��اجرة م��ع 
 )۱الشركات االمريكية وكانت الهند من ضمن هذه الدول .(

  
ن جانبه�ا أن مواص�لتها ه�ذه اال ان الحكومة الهندية اوضحت م�             

البرامج جاءت ألغراض سلمية وألغراض مدني�ة . وقام�ت بمباحث�ات ف�ي 
هذا الش�أن م�ع الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة . وت�م االتف�اق عل�ى ص�يغة م�ا 

كان��ت مرض��ية للهن��د بحي��ث اس��تأنفت  نش��اطها التج��اري  م��ع الش��ركات  
وش�ملت مج�االت  ۱۹۹۳االمريكية . وتطورت العالقات بشكل ق�وي ع�ام 

متع���ددة ف���ي الن���واحي االقتص���ادية والتكنلوجي���ة ، إذ ق���ام رئ���يس ال���وزراء 
الهن��دي ناراس��مهاراو  بزي��ارة ال��ى الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة للم��دة م��ن 

والتق��ى ال��رئيس االمريك��ي (بي��ل كلنت��ون)  ۱۹۹۳م��ن م��ايس ع��ام  ۲۰-۱٤
لم واس�لحة وجرى تب�ادل الح�ديث ح�ول التح�ديات الدولي�ة الت�ي تواج�ه الع�ا

ال���دمار الش���امل وتحس���ين البيئ���ة والقض���اء عل���ى الفق���ر ومن���ع المت���اجرة 
بالمخ�درات . وج�رى تف�اهم ب��ين البل�دين عل�ى كثي��ر م�ن المب�ادئ واالس��س 

 )۲ذات الصفة االقتصادية والعلمية والتكنلوجية .(
    

وقد أعطت االولوي�ة للجوان�ب االقتص�ادية والتجاري�ة وظه�رت              
بليون دوالر  ۷إذ بلغت قيمة التجارة االمريكية بحدود  ۱۹۹٤عام  نتائجها

امريك��ي ، واص��بحت الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة م��ن اه��م واكب��ر ال��دول 
المستثمرة في الهند . وارتفعت هذه االستثمارات بين شهري كانون الث�اني 

بليون دوالر في ح�ين  ۱٥الى ما يقاب من  ۱۹۹٥وتشرين االول من عام 
 )۳ال تزيد عن بليون دوالر .( ۱۹۹۱عام  كانت

 
وت��م التعبي��ر ع��ن ه��ذا التط��ور االقتص��ادي الملح��وظ ب��ين البل��دين             

إذ  ۱۹۹٥بقيام وزير الطاقة االمريكي بزيارة الهند ف�ي حزي�ران م�ن ع�ام 
ت��م عق��د ارب��ع اتفاق��ات واح��دى عش��رة م��ذكرة تف��اهم ب��ين الش��ركات الهندي��ة 

الطاقة الهندي بزيارة مماثلة الى الواليات المتح�دة واالمريكية  ورد وزير 
 ) ٤االمريكية في تشرين الثاني من العام نفسه  (

1- India 1993, Op. Cit.,P.82 
2-Chintamani Mahapatra, Op., Cit.,P.309. 
3- India 1994, Op. Cit., P.800. 
4- India 1995, Op. Cit.,Op.950. 



۱٥۱ 
لتع���اون بش���كل ملم���وس بتوقي���ع اتفاقي���ات دفاعي���ة وتع���زز ه���ذا ا            

وعسكرية عدة بعد الزيارة التي قام بها رئ�يس هيئ�ة ارك�ان الق�وات البري�ة 
 )۱( ۱۹۹٥والبحرية الهندي الى واشنطن في أوآخر عام 

 
وكتعبير واضح لم�دى التع�اون والتنس�يق العس�كري ب�ين البل�دين             

بيري) بجولة اس�يوية زار خالله�ا الهن�د . قام وزير الدفاع االمريكي (وليم 
وقال في معرض حديثة امام اعض�اء البرلم�ان الهن�دي (ان انته�اء الح�رب 
الباردة فتحت عصراً  جدي�داً  ف�ي عالق�ات التع�اون االمن�ي وال�دفاعي ب�ين 
الواليات المتحدة االمريكية والهند وس�تمنح لن�ا الفرص�ة لمتابع�ة مص�الحنا 

 )۲(المشتركة بشكل افضل ).
 

وبعيدا عن المصالح المشتركة بين البلدين وال سيما في الجوانب             
العسكرية واالقتصادية ، فان المؤشرات المتوافرة تؤكد ان الجالية الهندي�ة 
الكبيرة في الواليات المتحدة االمريكية بم�ا تملك�ه م�ن ش�ركات ومص�ارف 

الت�أثير ف�ي رس�م ودور نشر ومؤسسات للتجارة والتصدير كان له�ا بع�ض 
االتج��اه الع��ام لسياس��ة البل��دين . كم��ا ان له��ذه الجالي��ة ت��أثيرا ً ال ينك��ر عل��ى 
تعزيز االقتصاد الهندي بم�ا ت�وفره م�ن م�وارد وم�ردودات مالي�ة وبالعمل�ة 

 )۳الصعبة لدعم الخزانة الهندية . (
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 

1- India 1995,Op.,Cit., P.951. 
،تحوالت السياسة االمريكي�ة تج�اه الياب�ان والهن�د ،مجل�ة أيمن السيد عبد الوهاب  -۲

 .۸٥،ص۲۰۰۲،القاهرة ،۱٤۷السياسة الدولية ،العدد
3- File //C WINDOWS //Deskton. P.6. 

 



۱٥۲ 
 مـع دول اوربـا الشرقيـة  –العالقـات الهنديـة  -: ثالثاً 

 
تها كانت للهند عالق�ات م�ع دول اورب�ا الش�رقية ع�ن طري�ق ص�ل            

التقليدية باإلتحاد السوفيتي ،اذ لعبت هذه الدول دوراً متميزاً في بناء قاعدة 
 )۱صناعية في الهند .(

 
وابرز دول اوربا الشرقية التي كان للهند  عالقات معه�ا بولن�دا              

وهنغاري��ا و وجيكوس��لوفاكيا . كم��ا س��اندت ه��ذه ال��دول الهن��د ف��ي المنظم��ة 
 )۲مناقشات المتعلقة بقضية كشمير .(الدولية في أثناء ال

 
وكان��ت العالق��ات التجاري��ة واالقتص��ادية ه��ي االب��رز ب��ين ه��ذه              

ال���دول والهن���د فكان���ت الهن���د م���ثال ت���زود جيكوس���لوفاكيا بالس���لع كالش���اي 
والبه��ارات والجل��ود والحري��ر وغيره��ا . وتس��تورد منه��ا وم��ن غيره��ا م��ن 

طية لترس�انتها العس�كرية . كم�ا ت�م االتف�اق الدول االشتراكية المواد االحتيا
بين هذه الدول والهند على الغ�اء نظ�ام ازدواجي�ة الض�رائب ب�ين الط�رفين 
وزي��ادة االس��تثمارات ، وق��د ازدادت ه��ذه االس��تثمارات خاص��ة ف��ي حقب��ة 
التس��عينيات م��ن الق��رن الماض��ي وكان��ت اكث��ر االس��تثمارات ف��ي المج��ال 

 )۳التكنلوجي والصناعي .(
 

ولكن بحدوث التغيي�رات الدولي�ة وتب�دل م�وازين الق�وى وانفت�اح             
الهند على الدول الغربية وب�األخص الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة ، اخ�ذت 

عالق���ات الهن���د ب���دول م���ا يس���مى حين���ذاك ب���دول  المعس���كر االش���تراكي    
تضعف وتهبط معدالت التجارة بين الج�انبين عل�ى ال�رغم م�ن بق�اء بع�ض 

العالقات التسليحية  تأخذ حي�زاً م�ن عالق�ات التب�ادل التج�اري ب�ين         جوانب 
 الهند وتلك الدول .

 
1- Annual Report 1993-1994, Minisitry of External Affairs 
Government of India, New Delhi, P.2. 
2- Annual Report 1994-1995, Ministry Of External Affair 
Government of India, New Delhi, P.99. 
3- Nirmala Joshi,India and Central and Eastern Europe, Indian 
Foreign Policy,Vol 2,New Delhi, 1998,p.37. 

 



۱٥۳ 
 مـع دول االتحـاد االوربـي  –العـالقـات الهنـديـة  -ً◌ :رابعــا

 
له��ا للهن��د عالق��ات جي��دة م��ع دول اورب��ا الغربي��ة وه��ي ف��ي مجم            

عالقات تجاري�ة .اذ اص�بحت الهن�د مرك�ز ج�ذب لل�دول االوربي�ة والس�يما 
بع��د االنفت��اح االقتص��ادي ال��ذي حص��ل فيه��ا من��ذ عه��د ناراس��يمهاراو ع��ام 

وتم عّدها م�ن قب�ل الجماع�ة االوربي�ة اكب�ر دول�ة ت�دخل ف�ي مج�ال  ۱۹۹۱
المنافسة االقتصادية على المس�توى الع�المي . ل�ذلك عق�دت ه�ذه ال�دول م�ع 

لهند اتفاقيات تجارية عديدة مثل اتفاقية (الشراكة التجارية ) ف�ي العش�رين ا
للغ��رض نفس��ه ،  ۱۹۹٤. واتفاقي��ة اب ع��ام ۱۹۹۳م��ن ك��انون االول ع��ام 

 )۱وصدر بيان مشترك لتعزيز العالقات التجارية المتبادلة بينهم .(
 
 

ي إذ ل��ذلك ازدادت الص��ادرات الهندي��ة ال��ى دول االتح��اد االورب��            
 ٪٦۲بلغت نسبة الصادرات الهندية ال�ى دول المجموع�ة االوربي�ة بح�دود 

من نسبة الصادرات الى الدول االخرى .وبلغ�ت االس�تيرادات الهندي�ة م�ن 
من مجموع االس�تيرادات الهندي�ة م�ن  ٪۳٥دول المجموعة االوربية نسبة 

ال��دول االخ��رى . وش��هدت نس��بة الص��ادرات الهندي��ة ال��ى دول المجموع��ة 
الوربية ازدياداً كبيراً خاصة بع�د انته�اء الح�رب الب�اردة وانهي�ار االتح�اد ا

 )۲السوفيتي .(
 

اذ اص��بحت مجموع��ة دول االتح��اد االورب��ي الكتل��ة االقتص��ادية             
المهمة في ازدهار تج�ارة الهن�د بس�بب الق�وة الش�رائية الكبي�رة له�ذه ال�دول 

 )۳دة من الهند .(والسوق الجيدة لتصريف المنتجات المستور
 
 
 
 

1- Rajendra K. Jain, India and the European Union, India 
Foreign Policy , New Delhi, 1998, P.44. 
2- Vijay Menon, Software Export; Cultivating Europe India 
Today, 11 October 1995, P.134. 
3- Ibid, P.135.    

 



۱٥٤ 
تجارة الهندية مع دول المجموعة االوربية قد لعب ان ازدهار ال             

في صالح السياسة الهندية وال سيما في تأييد الهند ف�ي قض�ية الن�زاع ح�ول 
كش�مير ك�ذلك ف��ي محاولته�ا لحص��ر النش�اطات االرهابي��ة وتجفي�ف م��وارد 
االره��اب وبن��اء تجم��ع دول��ي للقض��اء علي��ه ،ل��ذا التق��ت المص��الح التجاري��ة 

اف الج�انبين كالهم�ا ف�ي تحقي�ق االم�ن والس�الم ف�ي والسياس�ية لخدم�ة اه�د
ربوع القارة االسيوية نظرا لما تمثله هذه الق�ارة م�ن مي�دا ن كبي�ر لت�رويج 

 الصناعة والمنتجات االوربية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱٥٥ 
 مـع دول امريكـا الالتينيـة  -العـالقـات الهنـديـة   -: خامسـاً 

 
الهند في تطلعها لتك�ون ق�وة اقليمي�ة م�ؤثرة وفاعل�ة ف�ي ان دولة ك           

قارة اسيا ال تستطيع ان تتجاهل او تغيب دورها من التفاع�ل م�ع اي ج�زء 
م��ن اج��زاء الع��الم  .ل��ذا دخل��ت ف��ي عالق��ات سياس��ية واقتص��ادية م��ع دول 
امريكا الالتينية مثل االرجنتين والبرازي�ل  والمكس�يك وارغ�واي وغيره�ا 

 )۱االمريكية .(من دول القارة 
      

وتاثرت الهند كثي�راً بموق�ف االرجنت�ين عن�دما س�اندت الباكس�تان            
في مجلس االمن . ولم تؤيد حق الهن�د ف�ي قض�ية كش�مير وربم�ا ك�ان ذل�ك 

 )۲نتجية ضعف الروابط بين الهند وهذه الدولة .(
 

سبب قض�ية كما كانت عالقاتها غير ودية مع حكومة االكوادور ب           
السيخ في البنجاب ، إذ أي�دت رغب�تهم ف�ي اقام�ة حك�م ذات�ي ودول�ة مس�تقلة 

 )۳باسم خالستان .(
 

ومم��ا ي��دعو ال��ى التس��اؤل ان وف��دا ً م��ن الحكوم��ة  االكوادوري��ة              
. بح�ث في�ه  ۱۹۸٥عقد اجتماعاً خاصاً في لندن مع الوفد السيخي في ع�ام 

شكيل حكومة ف�ي المنف�ى باس�م حكوم�ة مناقشة قضيتهم ودعمت قرارهم بت
خالس��تان . وأخ��ذت حكوم��ة االك��واردور ت��دعمهم  ب��االموال وق��دمت له��م 
ارض زراعي�ة ف��ي االك�وادور لي��تمكن ال جئ�وا الس��يخ م�ن االس��تقرار فيه��ا 

 )٤وتنشيط حملتهم الدعائية ضد الهند .(
 

 
1- Varun Sahni, India and Latin America, India Foreign 
Policy. Agenda for 21st Century, New Delhi, 1998, P. 76. 
2- R. Narayanan and Vishnu Priya, India's Expanding Relation 
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New Delhi, 1988, P. 42.     
3- Vaidyanathan Shir Kumar, a Study of Latin American 
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4- Varun Sahni, Op. Cit., P. 80.    



۱٥٦ 
وه�ذا أن دل عل��ى ش��يء أنم�ا ي��دل عل��ى جه�ود طائف��ة الس��يخ ف��ي             

توض���يح قض���يتهم لالخ���رين وتفه���م االك���وادور لمش���اكلهم . وكان���ت ه���ذه 
للس�يادة الهندي�ة وس�المة اراض�ها االقليمي�ة  الخطوات بمثابة تحدٍ  وانته�اك

من قبل دولة ليس لها اي مشاكل م�ع الهن�د . له�ذا الس�بب قطع�ت الحكوم�ة 
الهندي���ة عالقاته���ا الدبلوماس���ية م���ع االك���وادور واغلق���ت الس���فارة الهندي���ة 

وكان على الهند أن تأخذ  ۱۹۸٥واستدعت سفيرها من (كويتو) وذلك عام 
كوادور وان تقيم عالقات دبلوماسية مع أي�ة دول�ة  درساً بليغاً من موقف اال

في العالم مهما صغرت او بعدت ألن ذلك سيدعم مصالحها وامنها القومي 
).۱( 

     
ل��ذلك حاول��ت ف��ي الحق��ب الالحق��ة ت��ال ف��ي ه��ذه االخط��اء وأقام��ت          

معاه���د خاص���ة  ومراك���ز ابح���اث ف���ي الجامع���ات الهندي���ة والمؤسس���ات 
اس�ة االمكاني�ات المتاح�ة لتعزي�ز عالق�ة الهن�د م�ع دول الحكومية تعنى بدر

امريكا الالتينية فوجدت ان التجارة والتبادل التجاري هو المدخل الصحيح 
لبن��اء عالق��ات جي��دة م��ع ه��ذه ال��دول . ل��ذا  أنش��ات المعه��د الهن��دي للتج��ارة 
الخارجية والمجلس الهندي للبحث في العالقات االقتصادية الدولية واتح�اد 

عة الهندية واتحاد غرف التجارة الهندية. وعملت ه�ذه المعاه�د عل�ى الصنا
ايجاد فرص استثمارية للهند وفرص أخرى لتط�وير العالق�ات االقتص�ادية 

 ) ۲مع دول امريكا الالتينية .(
 

وف��ي أواخ��ر الثمانيني��ات م��ن الق��رن الماض��ي حاول��ت الهن��د بن��اء             
الالتيني��ة خاص��ة ف��ي اعق��اب  ش��راكة تجاري��ة وسياس��ية م��ع دول امريك��ا

التط��ورات الديمقراطي��ة الت��ي حص��لت ف��ي بع��ض دول امريك��ا الالتيني��ة ، 
بزوال الدكتاتوريات العسكرية منها ، اذ اخذت هذه الدول تس�عى لل�تخلص 
م��ن ال��ديون الخارجي��ة الت��ي اثقلته��ا بالتض��خم و الفق��ر والب��ؤس والبطال��ة 

 ) ۳افضل .( ورغبتها في التطور والحصول على مستوى معاشي
 

 
 

1- K.N. Malik, Protest Lodged With Ecuador Embassy. The 
Times of India's, 30 July, 1985, P. 9. 
2- No Recognition to Extremists, Ecuador 1985, P. 1. 
3- R. Narayanan, Op., Cit., P. 43.  



۱٥۷ 
حوظ��اً م��ع ه��ذه علي��ه ش��هدت عالق��ات الهن��د تط��وراً وتحس��ناً مل             

الدول والسيما ضمن انشطة مؤسسات االم�م المتح�دة الت�ي تعن�ى بمحارب�ة 
الفق��ر والبطال��ة ومكافح��ة االمي��ة ونش��ر التط��ور العلم��ي والص��حي . وعل��ى 
العم��وم ان التح��والت الجدي��دة ف��ي امريك��ا الالتيني��ة فتح��ت االف��اق مج��دداً 

التج�ارة والتنمي�ة  لتعزيز التعاون بين الهند وهذه الدول والسيما ف�ي مج�ال
 االقتصادية .

 
وهن��ا الب��د م��ن الق��ول ان نش��اط الهن��د وعالقاته��ا الدولي��ة تترك��ز              

بالدرجة االول�ى ف�ي اس�يا وال�دول االقليمي�ة المج�اورة . ك�ذلك ال�دخول ف�ي 
عالقات متطورة مع الواليات المتحدة االمريكية. بعد ان اصبحت االخيرة 

العالق���ات الدولي���ة بس���بب العولم���ة والهيمن���ة  العام���ل االول الم���ؤثر ف���ي
 االمريكية البارزة .

 
ان تزاي���د الس���كان ف���ي الهن���د ووج���ود ف���ائض م���ن  المنتج���ات             

الصناعية وحاجة الخزانة الهندية الى العملة الص�عبة وتش�غيل ذل�ك الج�زء 
 الكبير العاطل من العمالة الهندية . جميعها اسباب دفعت الهن�د ال�ى تعزي�ز

عالقاته��ا ب��دول الع��الم واعط��ت الجوان��ب االقتص��ادية والتجاري��ة االولوي��ة 
 دول ان تغفل الجوانب االمنية والعسكرية والمخابراتية .

 
ان التغيرات المتوقعة في العقد القادم لربما تتيح  للهن�د أن تك�ون             

االم�ن  مع اليابان والصين قوة مؤثرة وفاعلة .....ولعل اعادة هيكلة مجلس
ال��دولي س��يعطي الهن��د الفرص��ة لتك��ون م��ن االقط��اب المهم��ة ف��ي المس��رح 

 الدولي وفي خارطة اللعبة السياسية الدولية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱٥۸ 

 الخاتمة
 

           
على الرغم من وقوع الهند ف�ي بيئ�ة أمني�ة غي�ر مس�تقرة اذ أنه�ا              

نظ�را لوقوعه�ا ب�ين ق�وى تواجه تهديدات أمنية محتملة من جميع الجوانب 
نووية مثل الصين والباكستان ، فضال عن نزاعه�ا الت�اريخي المس�تمر م�ع 
باكس��تان ح��ول اقل��يم كش��مير. اال انه��ا تح��اول دائم��ا ش��انهأ ش��أن أي��ة دول��ة 
أخرى تسعى الى خلق جو من السالم والتعايش الودي مع الدول كلها وفي 

ليمي�ة. إذ تش�ترك الهن�د بنح�و مقدمتها تلك الدول التي تقع ض�من بيئته�ا االق
كم من الحدود المشتركة من البلدان المجاورة من إجمالي ح�دودها  ۷۰۰۰
كم. ويتمثل الجزء االكبر منها ف�ي الس�واحل المطل�ة عل�ى  ۱٦۰۰۰البالغة 

 المحيط الهندي الذي يمثل بدوره ساحة استراتيجية مهمة للتجارة الدولية.
 
 

دولي�ة الحاص�لة ف�ي النظ�ام الع�المي الجدي�د ونظرا للتط�ورات ال             
في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي بات واضحا أن الهند تخلت ع�ن 
االعتقاد ب�ان العالق�ات الدولي�ة يمك�ن أن تحكمه�ا االخالقي�ات والمث�ل أكث�ر 
مما تحكمها الواقعية وهو ما ب�دأت ب�ه حياته�ا كدول�ة مس�تقلة تح�ت زعام�ة 

ر اخ�ذت تتج�ه نح�و اقام�ة عالق�ات جدي�دة بم�ا يتف�ق نهرو. ووفقا له�ذا االم�
وطموحها في الوص�ول ال�ى مكان�ة اقليمي�ة مرموق�ة ف�ي جن�وب أس�يا وف�ي 

 العالم وألجل الحصول على مقعد دائم في مجلس االمن الدولي.
 
 

ل���ذلك توجه���ت ال���ى اقام���ة عالق���ات سياس���ية ودبلوماس���ية اكث���ر            
يه��ا بع��ين الريب��ة والش��ك مث��ل وض��وحا م��ع دول كان��ت ب��االمس تنظ��ر ال

الواليات المتحدة االمريكي�ة واس�رائيل. فاخ�ذت من�ذ  أواخ�ر عه�د راجي�ف 
غان��دي به��ذا التوج��ه لكن��ه ك��ان مخفي��ا بع��ض الش��ىء حت��ى أص��بح أكث��ر 
وضوحاً في مرحلة حكم ناراسيمهارا وخاصة بعد نجاحه في اٌتباع سياس�ة 

 االصالح االقتصادي واالنفتاح على دول العالم.
 
 



۱٥۹ 
لهذا السبب ارادت الهند أن تثبت وجودها قوة أقليمية في جنوب              

أس���يا والمح���يط الهن���دي بفض���ل مركزه���ا االس���تراتيجي ك���أهم دول���ة عل���ى 
المح��يط الهن��دي وس��ابع دول��ة ف��ي الع��الم م��ن حي��ث المس��احة، وتس��تطيع أن 

ية لل�دول تكون القوة االقليمية الكبرى التى تؤثر في حركة السياسة الخارج
 المجاورة.

 
ومم��ا يع��زز ه��ذا الش��عور م��ا تمتلك��ه م��ن ق��وة معنوي��ة وروحي��ة               

وعسكرية واقتصادية، باالضافة ال�ى بنائه�ا السياس�ي المس�تقر نس�بياً ال�ذي 
اليتغير بتغيير الحكومات فض�ال ع�ن قناعته�ا الراس�خة بانه�ا االوف�ر حظ�اً 

 لث برمته.واالكثر أمكانية على زعامة العالم الثا
 

وعلى اساس هذه الثوابت والقناع�ات ف�ان الهن�د التفس�ر مبادئه�ا              
بما يخدم مصلحتها العليا على صعيدها القط�ري فحس�ب ، إنم�ا تفس�ر ذل�ك 
كل��ه م��ن خ��الل موقعه��ا ف��ي الس��احة االس��يوية . وان طم��وح الهن��د ف��ي ان 

الج���وار ه���و تص���بح الق���وة االقليمي���ة الرئيس���ة ف���ي المح���يط الهن���دي ودول 
تحصيل حاصل وحق طبيعي النها ليس�ت الق�وة الغاش�مة إنم�ا ق�وة ايجابي�ة 

 واداة دعم ايجابي .
 

وعل��ى اس��اس ه��ذا المفه��وم وبغي��ة تحقي��ق ه��ذه المص��لحة يمك��ن             
الوقوف على المعالم والمفردات الجديدة لهذه السياسة ، بان الهند ستس�تمر 

اثها الحض�اري والروح�ي. ولك�ن اليمك�ن في تأكيد علمانيتها وقوميتها وتر
نك��ران حقيق��ة أن مس��الة كش��مير ت��ؤرق الهن��د كثي��را وتح��اول أزال��ة ه��ذه 
المخ���اوف وإقام���ة عالق���ات جدي���دة م���ع باكس���تان ك���ذلك تعمي���ق عالقته���ا 
السياسية واالقتصادية مع الصين واليابان إذ تكلل تعاونها مع الصين بعق�د 

 رية وأمنية.أتفاقيات عدة سياسية واقتصادية وعسك
 

الياباني�ة فه�ي تجاري�ة تترك�ز عل�ى أقام�ة  –اما العالقات الهندي�ة             
االس��تثمارات الياباني��ة ف��ي الهن��د . باالض��افة ال��ى توج��ه الهن��د ال��ى إقام��ة 

 عالقات مع إيران وافغانستان.
 

              
 



۱٦۰ 
ورب�ي وكون�ت كما توجهت الهند نحو الدول الغربي�ة واالتح�اد اال           

معهم عالقات تجارية واقتصادية باالضافة الى تقربها القوي الى اس�رائيل 
 وتوثيق عالقاتها الودية مع االقطار العربية.

 
فض��ال ع��ن تقربه��ا الق��وي نح��و الوالي��ات االمريكي��ة بس��بب رغب��ة            

الهن��د للخ��روج ال��ى االق��اليم البعي��دة لتأكي��د حض��ورها ومص��داقية سياس��تها 
ل�ة ديمقراطي��ة . وه��دفها م�ن ذل��ك خدم��ة مص�الحها االقتص��ادية أض��افة كدو

 الى مصالحها السياسية.
 

أذ أن الهند على الرغم من أستقرار نظامه�ا السياس�ي فه�ي كي�ان             
مرش���ح للتفتي���ت اذ تش���هد من���اطق البنج���اب وكش���مير والتامي���ل حرك���ات 

تش��عر بالعزل��ة إنفص��الية ناش��طة ه��ذا م��ن جان��ب ، وم��ن جان��ب آخ��ر فانه��ا 
وخاص��ة بع��د اٌنهي��ار االتح��اد الس��وفيتي الحلي��ف االس��تراتيجي له��ا وانته��اء 

الح���رب الب���اردة. وك���ان له���ذا االث���ر الكبي���ر ف���ي التق���رب ال���ى الوالي���ات      
المتح����دة االمريكي����ة خاص����ة وأن االخي����رة كان����ت تس����اند أع����داءها مث����ل  

 الباكستان والصين. 
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 .۱۹۹۷كلية الدفاع الوطني ، بغداد، 



۱٦٥ 
محمد جواد علي ، التسليح في العالم الثالث ، وزارة التعليم الع�الي  والبح�ث  -۱٤

 .۱۹۸۹، جامعة بغداد ، العلمي
 

 ۱۹۹۰محمد جواد علي ، مشكالت التنمية في العالم الثالث ، بغداد ، -۱٥
 

محم�د ج��واد عل��ي ، المواق��ف الدولي��ة م��ن الت��دخل الس��وفياتي ف��ي افغانس��تان  -۱٦
 .۱۹۸٤،الجامعة المستنصرية ، بغداد ،

 
، آس��يا و االيراني��ة  -محم��د ج��واد عل��ي ، موق��ف الهن��د م��ن الح��رب العراقي��ة  -۱۷

 .۱۹۸٦االيرانية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، -افريقيا و الحرب العراقية 
 

محم��د ج��واد عل��ي ، ال��نظم السياس��ية ف��ي الع��الم الثال��ث ، معه��د الدراس��ات  -۱۸
 .۱۹۷۸االسيوية االفريقية، بغداد ، 

 
محم��د عب��د المجي��د ع��امر ، دراس��ات ف��ي الجغرافي��ة السياس��ية والدولي��ة ،   -۱۹
 ر، بال.مص

 
 .۱۹۷۲،بيروت ،۱۹۷۱الباكستانية  -محمد عزت نصر هللا، الحرب الهندية -۲۰

 
 ۱۹۷۳محمد عودة ، رحلة في قلب نهرو، بيروت ، -۲۱

 
 

 المصادر االجنبية المترجمة  -٢
 

أن��ديرا غان��دي، حقيقت��ي ، تق��ديم ايماوئي��ل بوش��يا داش، ترجم��ة وف��اء غ��ازي،  -۱
 .۱۹۸٦بيروت ،

 
م ، رؤية لهند متقدمة ،تعريب بشير احمد ، مجلة ثقافة الهن�د بي جي عبد الكال -۲
،۲۰۰۱ . 
 

روي مكري���دس من���اهج السياس���ة الخارجي���ة ف���ي دول العل���م الثال���ث، ترجم���ة  -۳
 .۱۹٦٦الدكتور  حسن صعب ،بيروت ،

 
الهندي��ة  ، ترجم��ة  نق��وال  زي��ادة ،  –س��يد مقب��ول احم��د ، العالق��ات العربي��ة   -٤

 .۱۹۷٤مصر ،



۱٦٦ 
 .۱۹٦۱رانجيا ، حوار مع نهرو ، تعريب خيري حماد ، بيروت ،كا -٥
 

ناراسيهاراو ، السياس�ة الخارجي�ة الهندي�ة، تعري�ب بش�ير احم�د ، مجل�ة ثقاف�ة  -٦
 . ۱۹۹۹، نيودلهي ،۲۰۰۱الهند  ،العدد

 
    نورم��ان ب��المر، النظ��ام السياس��ي الهن��دي ، ترجم��ة محم��د ف��تح ّهللا الخطي��ب ،                       -۷

  .۱۹٦٥القاهرة ، 
 
 

 ثالثاً : البحوث والدراسات
 

احسان قاسم ،حكوم�ة راجي�ف غان�دي ف�ي مواجه�ة التح�ديات الداخلي�ة ،مجل�ة  -۱
 .  ۱۹۸۷،القاهرة ، ۹۰السياسة الدولية ،العدد

 
احم���د اب���راهيم محم���ود  ،  دواف���ع  التح���ول  ، مجل���ة  السياس���ة  الدولي���ة  ،  -۲

 .۱۹۸۸،القاهرة ، ۱۳۳العدد
 

احم����د اب����راهيم محم����ود ، الهند.......الق����درات الوطني����ة و العالق����ات الدولي����ة  -۳
 .۲۰۰۱،القاهرة، ۱٤٦مجلة السياسة الدولية ،العدد ‘ االقليمية 

 
احم���د االبراش���ي ، االنتخاب���ات الهندي���ة واالس���تقرار السياس���ي الغائ���ب، مجل���ة  -٤

 .۱۹۹۲،القاهرة ، ۱۰۷السياسة الدولية ،العدد
 

راش��ي ،انتخاب��ات الهن��د ومس��تقبل ح��زب الم��ؤتمر ، مجل��ة السياس��ة احم��د االب -٥
 .۱۹۹۰،القاهرة ، ۹۹الدولية ، العدد

 
احم����د االبراش����ي، االنتخاب����ات الهندي����ة ، مجل����ة السياس����ة الدولي����ة ،الع����دد  -٦

 .۱۹۹۰،القاهرة ، ۹۹
 

أحم��د دي��اب ،زي��ارة ال��رئيس ب��وريس يلس��ن للهن��د، االبع��اد والدالالت،مجل��ة  -۷
 .۲۰۰۱،القاهرة ،۱٤۳لدولية ،العدد السياسة  ا

 
احمد ط�ه محم�د،التحوالت السياس�ية ف�ي اس�يا والنظ�ام الع�المي الجدي�د ،مجل�ة  -۸

 .۱۹۹۲،القاهرة ،۱۰۸السياسة الدولية ،العدد 
 



۱٦۷ 
أحمد فارس عبد الم�نعم ، ع�ودة ان�ديرا غان�دي ال�ى الحي�اة السياس�ية  الهندي�ة  -۹

 .۱۹۷۹القاهرة ،،٥٥،مجلة السياسة الدولية ،العدد
 

أحم��د ن��اجي قمح��ة ، العن��ف االس��المي الهندوس��ي ، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  -۱۰
 .۱۹۹۳،القاهرة ، ۱۱۳العدد 

 
أس فسيوام ،الهن�د تتج�ه نح�و الش�رق ، مجل�ة اف�اق الهن�د ،الس�فارة الهندي�ة  -۱۱

 . ۱۹۹٦، ۷،بغداد،العدد
 

،مجل��ة السياس��ية  أس��ماعيل ص��بري مقل��د ،االزم��ة السياس��ية ف��ي الباكس��تان -۱۲
 .۱۹۷۱،القاهرة ، ۲٤الدولية ،العدد 

 
أك��رم الجميل��ي ،. رؤي��ة ف��ي التح��ديات المس��تقبلية لدول��ة افغانس��تان ،مجل��ة  -۱۳

 .۱۹۹۹قضايا دولية ،شؤون اسيوية ،مركز الدراسات االستراتيجية ، بغداد، 
 

الهن��د أيم�ن الس��يد عب��د الوه��اب ،تح��والت السياس��ة االمريكي��ة تج��اه الياب��ان و -۱٤
 .۲۰۰۲،القاهرة ،۱٤۷،مجلة السياسة الدولية ،العدد

 
بش��ير عب��د الفت��اح ،الهن��د وباكس��تان ط��رح متج��دد، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  -۱٥

 .۲۰۰۲،القاهرة ،۱٤۹،العدد  
 

جمال الدين محمد علي ،  أغتيال  أن�ديرا غان�دي و مس�تقبل الق�ارة الهندي�ة ،  -۱٦
 .۱۹۸٥القاهرة ، ،۷۹مجلة السياسة الدولية ، العدد 

 
جمال الدين محمد علي ، االنتخابات الهندي�ة ب�ين ال�دالالت و النت�ائج ، مجل�ة  -۱۷

 . ۱۹۸٥،  ۸۰السياسة الدولية العدد
 

ص�راع ب�ين المتش�ددين والعلم�انيين ،  ۰۰۰جمال الدين محم�د عل�ي ، الهن�د  -۱۸
 ، القاهرة. ۱۱۲مجلة السياسة الدولية ، 

 
 .۲۰۰۲جلة ثقافة الهند ،السفارة الهندية ببغداد ،د.حبيب هللا خان ،م -۱۹

 
االس���رائيلية ،مجل���ة السياس���ة الدولي���ة –حس���ام س���ويلم ،العالق���ات الهندي���ة  -۲۰

 .۲۰۰۰،القاهرة ،۱٤۲،العدد
 
 



۱٦۸ 
درية شفيق بسيوني ، عدم االنحياز بين تجري�د المب�ادئ وديناميكي�ة الحرك�ة  -۲۱

 .۱۹۸۹هرة ،،القا ۹٦، مجلة السياسة الدولية ،العدد
 

رياض عزيز هادي ،الع�الم الثال�ث م�ن الح�زب الواح�د ال�ى التعددي�ة ،سلس�لة  -۲۲
 .۱۹۹٥افاق ،بغداد،

 
ريه��ام ب��اهي ،حرك��ة ع��دم االنحي��از ب��ين الجم��ود والتحدي��د، مجل��ة السياس��ة  -۲۳

 .۱۹۹۸، القاهرة ، ۱۳٤الدولية ، العدد 
 

وس�طى ،اوراق اس�يوية زينب ض�ياء محم�د  الربيع�ي ،الهن�د ومنطق�ة اس�يا ال -۲٤
 .۲۰۰۲، السنة الرابعة، بغداد ،۱۰۰،مركز الدراسات الدولية، العدد 

 
س��امي منص��ور  ،  ح��زب الم��ؤتمر واألزم��ة  السياس��ية ف��ي الهن��د  ،  مجل��ة  -۲٥

 .۱۹۷۰،القاهره،۲۰السياسة الدولية  ولعدد
 

ة سامي منصور ، سياسة الهند بدون ح�زب الم�ؤتمر ،مجل�ة السياس�ة الدولي� -۲٦
 .۱۹۷۷، القاهرة ،٤۹،العدد 

 
سامية الجندي، أالنتخاب�ات الجدي�دة و ع�ودة أن�ديرا غان�دي، مجل�ة السياس�ة  -۲۷

 .۱۹۸۰، القاهرة،  ٦۰الدولية ،العدد
 

الروس�����ية، مرحل�����ة االع�����الن  -س�����تار جب�����ار ع�����الي ،العالق�����ات الهندي�����ة  -۲۸
، ۱٥اد  ،الع�دد االستراتيجي ،دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغ�د

۲۰۰۲. 
 

س��تار جب��ار ع��الي ال��دليمي ،الش��راكة االس��تراتيجية ب��ين الهن��د واس��رائيل  -۲۹
 .۲۰۰۲،بغداد،۹۹،اوراق اسيوية ،مركز الدراسات الدولية  ،العدد

 
الروس�ية ، مرك�ز الدراس�ات  –ستار جبار ع�الي ال�دليمي ،العالق�ات الهندي�ة  -۳۰

 .۲۰۰۲،بغداد،۱٥الدولية ،العدد
 

تارجبارعالي ال���دليمي ، ت���اثير ام���تالك الس���الح الن���ووي عل���ى العالق���ات س��� -۳۱
 .۲۰۰۱الباكستانية ،مركز الدراسات الدولية،جامعة بغداد . –الهندية 

 
 

۱٦۹ 



 –س���عد عل���ي حس���ين التميم���ي ، اب���رز المتغي���رات ف���ي العالق���ات الهندي���ة  -۳۲
، ۹بغ�داد  ، الع�دد الباكستانية ، اوراق اّسيوية ، مركز الدراسات  الدولية ، جامع�ة

 .۱۹۹۹السنة  االولى ، 
 

العربي���ة اآلم���ال والتحدي���دات ، مجل���ة  -س���عيد عكاش���ة ، العالق���ات الهندي���ة  -۳۳
 . ۲۰۰۱، القاهرة ،  ۱٤٦السياسة الدولية ، العدد 

 
س��معان بط��رس ف��رج هللا ،  قض��ية  كش��مير ب��ين الهن��د والباكس��تان ،  مجل��ة  -۳٤

 .۱۹٦٦رة ،،القاه۳السياسة الدولية ،العدد 
 

ش��نكر دي��ال ش��رما ،رؤي��ة ف��ي االن��دماج الق��ومي ،مجل��ة اف��اق الهند،الس��فارة  -۳٥
 .۲۰۰۰الهندية ،العراق،

 
ص���ائب اس���ماعيل ن���وري ،أقتص���اديات الهن���د ، مرك���ز الدراس���ات االس���يوية  -۳٦

 .۱۹۸٦االفريقية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد،
 

ان��دي ، معه��د الدراس��ات ص��باح محم��ود  محم��د ،الس��يخ واغتي��ال  ان��ديرا غ -۳۷
 .۱۹۸٥االسيوية االفريقية ، الجامة المستنصرية ،بغداد ،

 
ص���باح محم���ود محم���د، البرن���امج الن���ووي  الهن���دي ، الش���ؤون الهندي���ة،  -۳۸

 .۱۹۸٤بغداد، ،معهد الدراسات االسيوية االفريقية، ۲ج
 

عبد الجب�ار عب�د مص�طفى ،سياس�ة راجي�ف غان�دي ،مجل�ة العل�وم السياس�ية  -۳۹
 .۱۹۹۹العدد الخامس ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،،
 

عبد ال�رحمن عب�د الع�ال ، التجرب�ة الهندي�ة ف�ي نص�ف ق�رن ،مجل�ة السياس�ة  -٤۰
 .۱۹۷۷،القاهرة ،۱۳۰الدولية ،العدد 

 
عب��د ال��رحمن عب��د الع��ال ، الهن��د  ف��ي العالق��ات الدولي��ة  ب��ين الديمقراطي��ة  -٤۱

 .۱۹۹۷دراسات االسيوية ،جامعة القاهرة ،والتنمية في اسيا ، مركز ال
 

، مجل��ة   ۱۹۷۷ -۱۹٦٦عب��د  ال��رزاق  مطل��ك  الفه��د ، ان��ديرا  غان��دي  م��ن  -٤۲
 .  ۲۰۰۳، بغداد ، ۳۳-۳۲العلوم االجتماعية ، العدد 

 
عزي��زة س��امي ،ع��ام عل���ى حك��م راجي��ف غان���دي ،مجل��ة السياس��ة الدولي���ة  -٤۳

 .۱۹۸٦،القاهرة ،۸٤،العدد
۱۷۰ 



اد بدرس،الهن����د وتح����ديات الوح����دة ،مجل����ة السياس����ة الدولي����ة عم����اد ج���� -٤٤
 .۱۹۸٦،القاهرة ،۸٥،العدد

 
الهندي�ة ،مجل�ة السياس�ة الدولي�ة  -ك.ك.كلر ،رؤية هندية للعالق�ات المص�رية -٤٥

 .۲۰۰۱،القاهرة،۱٤٦،العدد
 

كمال المنوفي ، السياس�ة الهندي�ة و ازم�ة الش�رق االوس�ط ، مجل�ة السياس�ة  -٤٦
 . ۱۹۷۳القاهرة ، ۳۲۳ددالدولية ، الع

 
كم��ال المن��وفي ، ان��ديرا  غان��دي   والمعارض��ة  السياس��ية ، مجل��ة السياس��ة  -٤۷

 .۱۹۷٥، القاهرة ،  ٤۲الدولية ،العدد 
 

مجل���ة اف���اق الهن���د ،الحق���وق االساس���ية والدس���تورالهندي،نيودلهي،المجلد  -٤۸
 .۱۹۷۰،  ۱،العدد۲۰

 
العربي�����ة ، الس�����فارة الهندي�����ة  –مجل�����ة اف�����اق الهن�����د ،العالق�����ات الهندي�����ة  -٤۹

 .۲۰۰۲,۳۹،بغداد،العدد
 

 .۱۹۷۰، ۲۱، نيودلهي ،المجلد ۲مجلة افاق الهند ،الهند الحديثة ،العدد -٥۰
 

 .۱۹۹۷، ۱۱،العدد ۱۰مجلة أفاق الهند ،جواهر الل نهرو،المجلد  -٥۱
 

 ٤٥۰مجل��ة المس��تقبل العرب��ي  ،أرث الماض��ي وه��واجس المس��تقبل ،الع��دد -٥۲
 .۱۹۸۰-اشرة ، شباط ،السنة الع

 
 .۲۰۰٤مجلة الهند أمة واحدة ووجهات التحصى ،السفارة الهندية ،بغداد، -٥۳

 
 . ۱۹۸۷\٤\۷، ٥۳۰\٤مجلة الوطن العربي ، باريس ، -٥٤

 
 ۲٥٥مجل��ة قض��ايا دولي��ة ،معه��د الدراس��ات السياس��ية ،المجل��د الثامن،الع��دد -٥٥

 .۱۹۹٤،القاهرة 
 

والت العالمي��ة ، مرك��ز الدراس��ات االس��يوية محم��د الس��يد س��ليم ،اس��يا والتح�� -٥٦
 .۱۹۹۸،كلية العلوم واالقتصاد السياسية ،القاهرة ، 

 
 

۱۷۱ 



محم��د ب��دري ، المح��يط الهن��دي م��ن التن��افس ال��دولي ال��ى التع��اون االقليم��ي  -٥۷
 .۲۰۰۱،القاهرة ،۱٤۳،مجلة السياسة الدولية ،العدد

 
الباكس�تاني  وت�اثيره عل�ى   –محمد جواد عل�ي  ،  التن�افس الن�ووي الهن�دي  -٥۸

االمن القومي ، مجلة قضايا دولية  ، الشؤون االسيوية ،مرك�ز الدراس�ات الدولي�ة 
 . ۱۹۹۹، بغداد ،

 
محم��د ج��واد عل��ي  ،  الهن��د ف��ي عه��د راجي��ف غان��دي  ،  معه��د  الدراس��ات  -٥۹

 .۱۹۸٥االسيوية االفريقية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد، 
 

االس��رائيلية ، مجل��ة قض��ايا دولي��ة  –،  العالق��ات الهندي��ة  محم��د ج��واد عل��ي -٦۰
 .  ۱۹۹۸،مركز الدراسات الدولية  ،جامعة بغداد ،

 
محمد ج�واد عل�ي ، السياس�ة االمريكي�ة زم�ن ان�ديرا غان�دي ، ش�ؤون الق�ارة  -٦۱

 .۱۹۸٥الهندية وافغانستان ،الجامعة المستنصرية،بغداد،
 

مجل��ة الدراس��ات االس��تراتيجية ،مرك��ز  محم��د ج��واد عل��ي ، الع��راق والهن��د ، -٦۲
 .۱۹۹۹الراسات الدولية ،جامعة بغداد ،

 
محم��د ج��واد عل��ي ،الس��يخ ومش��كلة البنج��اب ف��ي الهن��د ،مرك��ز الدراس��ات  -٦۳

 .۱۹۸٥االسيوية واالفريقية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،
 

، بح�ث  االس�رائيلية ، الج�ذورواالبعاد –محمد جواد عل�ي ،العالق�ات الهندي�ة  -٦٤
مقدم للندوة الفكرية حول  مستقبل الصهيونية و المش�روع العرب�ي ، بي�ت الحكم�ة 

 .۱۹۹۸، بغداد ،
 

الواق�ع والمس�تقبل ،مجل�ة ۰۰محمد سعد ابو عامود ، الديمقراطية في الهن�د  -٦٥
 . ۲۰۰۱، القاهرة ، ۱٤٦السياسة الدولية ،العدد 

 
اتيجية م��ن منطق��ة المح��يط محم��د عل��ي احم��د ف��ؤاد ، اخب��ار وتحل��يالت اس��تر -٦٦

 .۲۰۰۰الهندي ، ،مركز الدراسات الدولية ،بغداد،
 

محم��د عيس��ى الش��رقاوي ، االزم��ة السياس��ية واالنتخاب��ات ف��ي الهن��د، مجل��ة  -٦۷
 .۱۹۸۰،القاهرة،  ٥۹السياسة الدولية، العدد 

 
 

۱۷۲ 



محمد فايز فرحان، االطار السياسي لتجرب�ة االص�الح االقتص�ادي ف�ي الهن�د،  -٦۸
 .۲۰۰۱، القاهرة ، ۱٤٦مجلة السياسة الدولية، العدد 

 
الص��ينية مجل��ة السياس��ة   –محم��د محم��د س��طحية ، ح��رب الح��دود الهندي��ة  -٦۹

 .۱۹٦۷. القاهرة، ۱۰الدولية ، العدد 
 

محم��د نعم��ان ج��الل ، السياس��ة  الهندي��ة  و االجتماعي��ة  ف��ي الهن��د  ، مجل��ة   -۷۰
 .۱۹۸٦ة ،، القاهر۸٥السياسة الدولية  ،العدد

 
مختار شعيب ، حركة عدم االنحياز والنظام العالمي الجديد ، مجل�ة السياس�ة  -۷۱

 .۱۹۹۹، القاهرة ،  ۱۳۷الدولية ، العدد 
 

معتزمحم��د س��المة،االزمة ومس��تقبل الدول��ة ف��ي افغانس��تان ،مجل��ة السياس��ة  -۷۲
 ۱۹۹۳،القاهرة ،۱۱۱الدولية ،العدد

 
رو ض�ليع ممتاز،مجل�ة اف�اق الهند،المجل�د دهرام راجا ، جواهر الل نه۰ك۰م -۷۳
 .۱۹۹۷.،۱۱،العدد ۱۰

 
مه�ا عب��د اللطي��ف الح�ديثي ،الص��راع العرق��ي والط�ائفي ف��ي س��يريالنكا،مجلة  -۷٤

 .۱۹۹۹قضايا دولية ،شؤون اسيوية ،مركز الدراسات الدولية ،بغداد،
 

 م���ي قابي���ل ، العلماني���ة الهندي���ة ، ت���داول الس���لطة وتع���ايش االدي���ان ،مجل���ة -۷٥
 .۲۰۰۱، القاهرة ،۱٤٦السياسة الدولية ،العدد

 
الهندي�ة ، دالالته�ا،  -نادية فاضل عب�اس فض�لي ،اتفاقي�ة التس�ليح  الروس�ية  -۷٦

 .۲۰۰۱،السنة الثالثة ،بغداد،۷۷اوراق اّسيوية ، مركز العالقات الدولية ،العدد
 

ة الص���ينية ،اوراق آس���يوي –نادي���ة فاض���ل عب���اس فض���لي،العالقات الهندي���ة  -۷۷
 .۲۰۰۱، السنة الثالثة ،٦۷مركز الدراسات الدولية، العدد

 
نزارأس���ماعيل عب���د اللطيف،معض���لة ال���درع الن���ووي ف���ي الص���راع الهن���دي  -۷۸

 .۲۰۰۲,۹۸الباكستاني ، اوراق اسيوية ، مركز الدراسات الدولية ،بغداد ،العدد  
 

ه���د ه���اني الي���اس خض���ر الح���ديثي ، النظ���ام السياس���ي  ف���ي الباكس���تان ، مع -۷۹
 .۱۹۸٦الدراسات االسيوية االفريقية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد،

 
۱۷۳ 



ه��اني الي��اس خض��ر الح��ديثي ، مش��كلة كش��مير، مرك��ز الدراس��ات الدولي��ة ،  -۸۰
 .۱۹۹۹، بغداد ، ۸العدد 

 
ه���اني الي���اس خض���ر الح���ديثي ،اس���رائيل والهن���د المخف���ي والمعل���ن ،اوراق  -۸۱

 .۲۰۰۰،بغداد،٤۸لعدداسيوية ،مركز الدراسات الدولية ،ا
 

الباكستان والهن�د –هاني الياس خضر الحديثي ،العراق وشبه القارة الهندية  -۸۲
 .۱۹۹۲،مركز الدراسات الدولية ،بغداد،

 
ه��اني الي��اس خض��ر الح��ديثي ،انعكاس��ات التط��ورات االقتص��ادية لمنظوم��ة  -۸۳

دراس��ات اس��يان عل��ى مس��تقبلها السياس��ي واالمن��ي ،مجل��ة قض��ايا دولي��ة ،مرك��ز ال
 .۱۹۹۹الدولية ،بغداد،

 
ه���اني الي���اس خض���ر الح���ديثي، ال���نظم السياس���ية ف���ي الع���الم الثال���ث، معه���د  -۸٤

 .۱۹۸٥الدراسات االسيوية و االفريقية ، الجامعة المستنصرية ، 
 

وحي��د محم��د عب��د المجي��د ، الخريط��ة  السياس��ية  للهن��د  بع��د ح��زب الم��وتمر  -۸٥
 .۱۹۷۸، القاهرة ،  ٥۳العدد الجديد ، مجلة السياسة الدولية ، 

 .۲۰۰۲،السنه الرابعه ،بغداد، ۱۰۰مركز الدراسات الدوليه ،العدد 
 
 

 رابعاً: الرسائل الجامعية غير المنشورة

 
أنعام س�الم ن�اجي حس�ين وت�وت ، المش�كلة الكش�ميرية واثره�ا عل�ى ام�ن ش�به  -۱

ي��ة األداب  ، الق��ارة الهندي��ة ، رس��الة ماجس��تير ( غي��ر منش��ورة )  مقدم��ة ال��ى كل
 .۲۰۰۱جامعة بغداد ،

 
ح���ازم عل���ي الش���مري ،النظ���ام السياس���ي الهن���دي، اطروح���ة دكت���وراه (غي���ر  -۲

 . ۲۰۰۲منشورة ) مقدمة الى كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد، 
 

س��تار جب���ار ع��الي ال���دليمي ، التجرب��ة  البرلماني���ة  ف��ي الهن���د والباكس���تان ،  -۳
رة) مقدم��ة ال��ى كلي��ة العل��وم السياس��ية ،جامع��ة اطروح��ة   دكت��وراه (غي��ر منش��و

 .۲۰۰۳بغداد، 
 
 

۱۷٤ 



س��عيد رش��يد عب��د النب��ي ، المعارض��ة ف��ي النظ��ام السياس��ي الهن��دي ، رس��الة  -٤
ماجس����تير (غي����ر منش����ورة) مقدم����ة ال����ى كلي����ة الق����انون والسياس����ة ، جامع����ة 

 .۱۹۸٦بغداد،
 

 -۱۹٦۸الهندي���ة   - ط���الل الزوبع���ي ، االبع���اد االقليمي���ة  للعالق���ات العراقي���ة -٥
رس��الة  ماجس��تير غي��ر منش��ورة ، مقدم��ة  ال��ى  كلي��ة العل��وم السياس��ية ،  ۱۹۸۸

 . ۱۹۸۹جامعة  بغداد ، 
 

الهندي��ة ، رس��الة ماجس��تير (غي��ر  -فخري��ه عل��ي أم��ين ، العالق��ات العراقي��ة  -٦
 .۲۰۰۰منشورة ) مقدمة الى كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ،

 
 -ي ، ت��اثير ام��تالك الس��الح الن��ووي عل��ى العالق��ات  الهندي��ةنادي��ة عب��اس فض��ل -۷

الباكستانية ، رسالة ماجستير( غير منشورة ) مقدمة ال�ى كلي�ة العل�وم السياس�ية، 
 .۲۰۰۰جامعة  بغداد،

 
والء عبد الباقي الرويش�يدي ، السياس�ة الخارجي�ة  الهندي�ة ،رس�الة ماجس�تير  -۸

ع�الي  للدراس�ات  القومي�ة  و االش�تراكية ، (غير منشورة ) مقدمة  الى  المعهد  ال
 .۱۹۸۳الجامعة المستنصرية ، بغداد ،
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 مدة الرئاسة أسم الرئيس
 )۱۹٦۳-۱۸۸٤الدكتور راجندرا برسادا ( -۱
 

 ۱۹٦۲أيار  ۱۳-۱۹٥۰كانون الثاني  ۲٦

 )۱۹۷٥-۱۸۸۸الدكتور سارفايلي اداكرشنا( -۲
 

 ۱۹٦۷أيار  ۱۳ -۱۹٦۲أيار  ۱۳

 )۱۹٦۹-۱۸۹۷الدكتور ذاكر حسين ( -۳
 

 ۱۹٦۹أيار ۱۳ -۱۹٦۷أيار  ۱۳

 )۱۹۸۰-۱۸۸٤فاراجراي فانكتجرا ( -٤
 

 (مؤقت)۱۹٦۹تموز ۲۰-۱۹٦۹أيار ۳

 )۱۹۹۲-۱۹۰٥القاضي محمد هداية هللا ( -٥
 

 (مؤقت)۱۹٦۹أب ۲٤-۱۹٦۹تموز  ۲۰

 ) ۱۹۸۰-۱۸۸٤فاراجراي فانكتجرا ( -٦
 

 ۱۹۷٤أب ۲٤ -۱۹٦۹أب  ۲٤

 )۱۹۷۷-۱۹۰٥فخر الدين علي أحمد ( -۷
 

 ۱۹۷۷شباط ۱۱-۱۹۷٤أب  ۲٤

 )    -۱۹۱۳ب.د.جاتي ( -۸
 

 (مؤقت)۱۹۷۷تموز  ۲٥ – ۱۹۷۷شباط  ۱۱

 )۱۹۹٦-۱۹۱۳يتالم سنجفاردي ( -۹
 

 ۱۹۸۲تموز  ۲٥-۱۹۷۷تموز  ۲٥

 ) ۱۹۹٤-۱۹۱٦جاين زايل سنغ ( -۱۰
 

 ۱۹۸۷تموز  ۲٥-۱۹۸۲تموز ۲٥

 )       -۱۹۱۰ر. فنكاترامان ( -۱۱
 

 ۱۹۹۲تموز  ۲٥ -۱۹۸۷تموز  ۲٥

-۱۹۱۸دايال شارما ( الدكتور شانكار -۱۲
۱۹۹۹( 

 

 ۱۹۹۷تموز  ۲٥ -۱۹۹۲تموز  ۲٥

 )      -۱۹۲۰ك.ر.ناريان ( -۱۳
 

 ۲۰۰۲تموز ۲٥-۱۹۹۷تموز  ۲٥

 )   -۱۹۳۱زين العابدين عبد الكالم ( -۱٤
 

 لحد االن -۲۰۰۲تموز  ۲٥



 )۱نواب رؤساء الجمهورية في الهند ( -۲-الملحق رقم 
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۱۸۷ 

 مدة النيابة اسم نائب الرئيس
-۱۸۸۸الدكتور سارفايلي راداكرشنا ( -۱

۱۹۷٥( 
 

۱۹٥۲-۱۹٦۲ 

 )۱۹٦۹-۱۸۹۷الدكتور ذاكر حسين ( -۲
 

۱۹٦۲-۱۹٦۷ 

 )۱۹۸۰-۱۸۸٤فاراجراي فانكتجرا ( -۳
 

۱۹٦۷-۱۹٦۹ 

 )۱۹۸۲-۱۸٦۹جوبال سوراب باثك ( -٤
 

۱۹٦۹-۱۹۷٤ 

 )   -۱۹۱۳ب.د.جاتي ( -٥
 

۱۹۷٤-۱۹۷۹ 

 )۱۹۹۲-۱۹۰٥القاضي محمد هداية هللا ( -٦
 

۱۹۷۹-۱۹۸٤  

 )     -۱۹۱۰ر.فنكاترامان ( -۷
 

۱۹۸٤- ۱۹۸۷ 

-۱۹۱۸الدكتور شانكار دايال شارما ( -۸
۱۹۹۹( 

 

۱۹۸۷-۱۹۹۲   

 )    -۱۹۲۰ك.ر.ناريان (  -۹
 

۱۹۹۲-۱۹۹۷  

 )    -۱۹۲۷كريشان كانت ( -۱۰
 

۱۹۹۷- ۲۰۰۲ 

 )   -۱۹۲۷كريشان كانت ( -۱۱
 

 لحد االن -۲۰۰۲



 )۱وزارات في الهند(رؤساء ال -۳-الملحق رقم 
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۱۸۸ 

 مدة وزارته اسم رئيس الوزراء
 )۱۹٦٤ -۱۸۸۹جواهر الل نهرو ( -۱
 

 ۱۹٦٤أيار  ۲۷-۱۹٤۷أب  ۱٥

 )۱۹۹۷-۱۸۹۸جلزاري الل ناندا ( -۲
 

 (مؤقت)۱۹٦٤حزيران۹-۱۹٦٤ايار  ۲۷

 )۱۹٦٦-۱۹۰٤الل بهادور شاستري ( -۳
 

 ۱۹٦٦كانون الثاني ۱۱-۱۹٦٤حزيران ۹

كانون الثاني ۲٤-۱۹٦٦كانون الثاني ۱۱ )۱۹۹۷-۱۸۹۸ا (جلزاري الل ناند -٤
 (مؤقت)  ۱۹٦٦

 )۱۹۸٤- ۱۹۱۷أنديرا غاندي ( -٥
 

 ۱۹۷۷أذار ۲٤-۱۹٦٦كانون الثاني  ۲٤

 )۱۹۹٥-۱۸۹٦مورجاي ديساي ( -٦
 

 ۱۹۷۹تموز۲۸-۱۹۷۷أذار ۲٤

 )۱۹۸۷-۱۹۰۲كاران سنغ ( -۷
 

 ۱۹۸۰كانون الثاني  ۱٤-۱۹۷۹تموز  ۲۸

تشرين ۳۱-۱۹۸۰كانون الثاني ۱٤ )۱۹۸٤-۱۹۱۷( انديرا غاندي -۸
 ۱۹۸٤االول

 )۱۹۹۱-۱۹٤٤راجيف غاندي ( -۹
 

 ۱۹۸۹كانون االول۱-۱۹۸٤تشرين االول ۳۱

تشرين الثاني ۱۰-۱۹۸۹كانون االول  ۲ )   -۱۹۳۱فيشونات براتاب سنغ ( -۱۰
۱۹۹۰ 

 )   -۱۹۲۷جاندرا شيكار ( -۱۱
 

  ۱۹۹۱حزيران ۲۱-۱۹۹۰تشرين الثاني  ۱۰

 )   -۱۹۲۱ب.ف.ناراسيماراو ( -۱۲
 

 ۱۹۹٦أيار  ۱٦ -۱۹۹۱حزيران  ۲۱

 )    -۱۹۲٦أتال بيهاري فاجباي ( -۱۳
 

 ۱۹۹٦حزيران ۱-۱۹۹٦أيار  ۱٦

 )    -۱۹۳۳ه.د.ديفي جودا ( -۱٤
 

 ۱۹۹۷نيسان  ۲۱-۱۹۹٦حزيران ۱

 )    -۱۹۳۳أي .ك.جوجرال ( -۱٥
 

 ۱۹۹۸أذار  ۱۸ -۱۹۹۷نيسان  ۲۱

 )   -۱۹۲٦اري فاجباي (أتال بيه -۱٦
 

 ۱۹۹۹تشرين االول  ۱۳-۱۹۹۸أذار ۱۹

 )    -۱۹۲٦أتال بيهاري فاجباي( -۱۷
 

 لحد االن -۱۹۹۹تشرين االول  ۱۳



 
  -٤-الملحق رقم 

 اللغات الهندية الرئيسة وعدد المتحدثين بها ونسبتهم الى السكان
 

 
 اللغة

 ۱۹۹۱حصاء أ ۱۹۸۱أحصاء 
 نسبتهم عدد المتحدثين  نسبتهم عدد المتحدثين

 %۳۹ر۸٥ ۳۳ر۷۲ر۷۲ر۱۱٤ %۳۸ر۷۱ ۲٦ر٤٥ر۱٤ر۱۱۷ الهندية
 %۸ر۲۲ ٦ر۹٥ر۷۳۸ %۷ر٥۱ ٥ر۱۲ر۹۸ر۳۱۹ البنغالية
 %۷ر۸۰ ٦ر٦۰ر۱۷ر٦۱٥ %۷ر٤۱ ٥ر۰٦ر۲٤ر٦۱۱ التيلغوية
 %۷ر۳۸ ٦ر۲٤ر۸۱ر٦۸۱ %۷ر۲٤ ٤ر۹٤ر٥۲ر۹۲۲ المارثية
 %٦ر۲٦ ٥ر۳۰ر٦۰ر۳٦۸ غير معروفة معروفةغير  التاميلية

 %٥ر۱۳ ٤ر۳٤ر۰٦ر۹۳۲ %٥ر۱۱ ۳ر٤۹ر٤۱ر٤۳٥ االردوية
 %٤ر۸۱ ٤ر٦۰ر۷۳ر۸۱٤ %٤ر۸٤ ۳ر۳۰ر٦۳ر۲٦۷ الجوجراتية

 %۳ر۸۷ ۳ر۲۷ر٥۳ر٦۷٦ %۳ر۷٦ ۲ر٥٦ر۹۷ر۱٤٦ الكنداية
 %۳ر٥۹ ۳ر۳۰ر۷۷ر۱۷٦ %۳ر۷٦ ۲ر٥۷ر۰۰ر۷۰٥ الملياالمية
 % ۳ر۳۲ ۲ر۸۰ر٦۱ر۳۱۳ % ۳ر۳۷ ۲ر۳۰ر۲۱ر٥۲۸ االوردية
 % ۲ر۷٦ ۲ر۳۳ر۸۷ر۷٤٤ % ۲ر۸۷ ۱ر۹٦ر۱۱ر۱۹۹ البنجابية
 % ۱ر٥٥ ۱ر۳۰ر۷۹ر٦۹٦ غير معروفة غير معروفة االسامية
 % ۰ر۲٥ ۲۱ر۲۲ر۸٤۸ % ٥۰ر۳۰ ۲۰ر٤٤ر۳۸۹ السندية
 % ۰ر۲٥ ۲۰ر۷٦ر٦٤٥ % ۰ر۲۰ ۱۳ر٦۰ر٦۳٦ النيبالية

 % ۰ر۲۱ ۱۷ر٦۰ر٦۰۷ % ۰ر۲۳ ۱٥ر۷۰ر۱۰۸ الكونكانية
 % ۰ر۱٥ ۱۲ر۷۰ر۲۱٦ % ۰ر۱۳ ۹ر۰۱ر٤۰۷ انيبوريةالم

 غير معروفة غير معروفة % ۰ر٤٦ ۳۱ر۷٦ر۹۷٥ الكشميرية
 % ۰ر۰۱ ٤۹ر۷۳٦ غير معروفة ٦ر۱۰٦ السنسكريتية
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۱۸۹ 



 -٥-الملحق رقم 
 توزيع الديانات في الهند على وفق عدد السكان ونسبتهم
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۱۹۰ 

 
 

 ۱۹۹۱احصاء  ۱۹۸۱احصاء 

عدد السكان  الديانة
 (مليون)

عددالسكان  النسبة
 (مليون)

 النسبة

 الهندوسية
 

 % ۸۲ر٤۱ ٦۷۲ر٦ % ۸۲ر٦ ٥٤۹ر۷

 االسالم
 

 % ۱۱ر٦۷ ۹٥ر۲ % ۱۱ر٤ ۷٥ر٦

 المسيحية
 

 % ۲ر۳۲ ۱۸ر۹ % ۲ر٤ ۱٦ر۲

 السيخية
 

 % ۱ر۹۹ ۱٦ر۳ % ۲ر۰ ۱۳ر۱

 البوذية
 

 % ۰ر۷۷ ٦ر۳ % ۰ر۷ ۷ر٤

 الجينية
 

 % ۰ر٤۱ ٤ر۳ % ۰ر٥ ۳ر۲

 اخرى
 

 % ۰ر٤۳ ۳ر٥ % ۰ر٤ ۲ر۸

 المجموع
 

 % ۱۰۰ ۸۱٦ر۲ % ۱۰۰ ٦٦٥ر۳



AABBSSTTRRAACCTT  
 

                 Although India faces threats of security as it 
settles among automic power countries, such as China 
and Pakistan. India tries to create peace with the 
countries that surrounding her.                                         

                   
                 India has a share of  boundariy , about  seven 
thousands kilometers greatest  part of it is on the Indian 
Ocean which is consider astragic  area for  international 
trade.                             

 
As the international developments have taken 

Place during the last century, India has given up the 
thought that its policy governed by principles of 
manners and sacrifice. It has followed a new line of 
relationship with countries of South Asia and the world 
as such hoping to have a seat in the security councel. 
India settled its diplomatic relationships in good manner 
with USA and lsrael, porticualary during the reign of 
Rajiv Gandi and narsimharao. For this reason,   India 
has become the most important figure on the Indian    
Ocean and amonges the seventh country in the area.       

  
 
                   India's  influence  due  to  its   military   and 

economical Power India policy makers looking forward 
to make their country as a leader to the countries of  the 
third  world.                                                                     
                                                                                         
                          

                                     



                  Although India is going on to ensure its 
culture in spirit and nationality, Kashmir problem 
continue to worry her So She tries to make new relation 
with Pakistan and to ensure its Political and economical 
relationships with Japan and China , trying in the same 
time to make relationships with Iran and Afganistan.      

 
                  This  study  included a preface four chapters 
and a  conclusion , the  first  chapter  deals  with  the 
political developments in India since its   Independence 
in 1947 up to Rajiv Gandhi's reign in 1984 as                
a introductory chapter though four sections                     

 
                 Rajivs reign from 1984-1989 was a subject 
for the Second chapter which divided into four topics. 
After that India witnessed a period of political 
unsettlement from 1989-1995 which covered in the 
third chapter.                                                                     

    
                 This chapter divided in four parts too the 
international relationship subject between Indian           
 and the other countries in the ninties of the last  
century was examined in the Forth chapter which 
contained Forth topic also . This thesis concluded to 
important results that concern the political development 
in India during the period from 1984 up to 1995.            
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